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Авторска справка 

за научните приноси  

в публикациите по конкурс за „професор“, включени в показател „Г“ 

на доц. д-р Ивелина Георгиева 

Кандидатът участва в конкурса за “професор” с 26 статии по показател “Г“, в 15 

от тях той е кореспондиращ автор. Всичките статии са в реферирани и индексирани 

списания с импакт фактор. Девет публикации са в категория Q1, десет публикации - в 

категория Q2, пет публикации - в категория Q3 и две – в Q4. В комбинираните 

експериментално-теоретични публикации, приносът на кандидата е основно върху 

теоретичните изследвания и се изразява в подбора и прилагането на подходящи 

теоретични методи и изчислителни подходи, анализа на резултатите и подготовката на 

ръкописа за публикуване. Научните изследвания, представени за участие в конкурса са 

насочени към теоретично изучаване на геометричната и електронната структура, 

енергетиката и спектроскопските характеристики на метални комплекси намерили 

приложение в медицината, агрохимията, индустрията и катализа. Голяма част от 

изследваните метални комплекси са нови и за тях липсват експериментални и 

теоретични данни за структурата и специфичните им свойства в газова, твърда фаза и 

разтвор. Целта на изследванията е тези данни да бъдат получени с квантовохимични 

изчисления на основата на ab initio методи и теорията на електронната плътност (DFT), 

включително време-зависима теория на функционала на плътността (TD-DFT) и теория 

на функционала на електронната плътност с отчитане на периодичността (Periodic 

plane-wave DFT) (код VASP). С помощта на квантовохимични изчисления на 

енергетичните, глобалните и локалните характеристики е предсказана 

координационната способност на полидентатни лиганди към метални йони; 

моделирани са структурите на металните комплекси; симулирани са техните свойства; 

чрез изчислени енергетични приноси на метал-лиганд връзката и разпределение на 

електронната плътност са оценени характера и силата на метал-лиганд 

взаимодействията. Получените резултати са от фундаментално значение за по-

задълбоченото разбиране на приложните свойства, както и на каталитичните и 

адсорбционни процеси на изследваните системи и показват добра симбиоза с 

експерименталните изследвания за решаването на широк кръг химически проблеми.  
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1. МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ С БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ЛИГАНДИ  

Теоретично изследване на молекулната и електронната структура на комплекси 

на преходни метали, Cu(II), Zn(II), Ni(II) Co(II), Cd(II), Mn(II), Ag(I), Pt(II) и Pd(II) и 

лантанидни йони, Pr(III) с кумаринови лиганди [33, 37, 40, 41, 47, 50, 52], оксим на 

глиоксиловата киселина [35, ,46], бипиридин и фенантролин [51], цистамин [55], 

тиокарбамид [58, 60], 2-меркаптоникотинова киселина [59, 61] и цисплатина [53].  

С DFT моделиране на геометричната и електронната структура и 

спектроскопските свойства на лиганди (неутрални или депротонирани, в съответствие с 

активната форма на координиране) и техни метални комплекси е изяснено 

координационното поведение на лигандите към определени метални йони, 

интерпретирани са наблюдаваните вибрационни (ИЧ и Раманови), абсорбционни и 

ЯМР спектри. В допълнение са определени важни молекулни дескриптори: обща 

електронна енергия, енергия на образуване, енергия на свързване, термодинамична 

стабилност, конформационна стабилност, структурни параметри, разпределение на 

електронната плътност, молекулен електростатичен потенциал, функции на Фукуи, 

атомни и реактивни индекси. Изчисленията са извършени в газова фаза, разтвор или 

твърда фаза с моделиране на периодични структури в съответствие с 

експерименталните условия. Оценени са ефектите на разтворителя и на 

междумолекулните взаимодействия (в твърда опаковка) върху геометричните, 

енергетичните и спектроскопските параметри. Квантовохимичните изчисления 

позволяват да се изведат корелации, които обясняват и предсказват функционалните 

свойства на метал-съдържащите системи.  

 Кумаринови лиганди. Целта на изследванията по тази тема бе да се получат нови 

данни за структурата и координационните свойства на биологично активни кумаринови 

лиганди и на техни нови 3d- и 4f метални комплекси с потенциално приложение в 

медицината и фармацията. За постигане на целта бе проведено молекулно моделиране 

на реални и хипотетични структури с теорията на функционала на плътността (DFT и 

TD-DFT). Приложени са два теоретични подхода за предсказване на координационните 

свойства на кумариновите лиганди. Първият от тях е основан на свойствата на 

изолирания лиганд (конформация, разпределение на електронната плътност, реактивни 

индекси, молекулен електростатичен потенциал), а вторият – теоретичен анализ на 

възможните моделни структури на координирани към метални йони лиганди. За 

потвърждение на предложените най-вероятни структури на металните комплекси (при 
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липса на определена кристалографска структура) се прилага сравнителния подход на 

симулираните вибрационни, ЯМР и абсорбционни спектри с експерименталните. 

С DFT молекулно моделиране на взаимодействието на Cu(II) и Ag(I) с 4-

хидрокси-3-нитро-2H-хромен-2 (Hnc) надеждно е предсказано бидентатното 

координиране на лиганда чрез кислородни атоми на депротонирана хидроксилна и 

нитро група, което е потвърдено от експеримента (XRD, вибрационни спектри) 

Оценено е вибрационното поведение на лиганда Hhnc в Cu(II) и Ag(I) комплекси. 

Изведен е вибрационен критерий способен да разграничи 1) начина на координиране на 

депротонирания лиганд в Cu(II) и Ag(I) комплекси и 2) свързването на карбонилната 

група към метален катион и участието ѝ във водородна връзка [33]. С теоретични (DFT) 

и/или спектроскопски (ИЧ, Раман, ЯМР) методи е изучено взаимодействието на 

варфарин към Pr(III) и е предсказана най-вероятната структура, където лигандът 

координира бидентатно чрез кислородните атоми на депротонираната хидроксилна 

група и кетонната група в псевдо-октаедричен полиедър [40]. 

Предсказани и потвърдени са два различни начина на координиране на кумарин-

3-карбоксиловата киселина (HCCA): 1) бидентатно хелатно чрез депротонирания 

карбоксилен кислороден атом и кумариновия карбонилен кислороден атом, което е 

характерно за лантанидни йони (Pr(III)) [37] и 2) бидентатно хелатно чрез 

карбоксилната група, което е характерно за 3d преходни метални йони (Ni(II), Co(II), 

Zn(II) и Mn(II)) [41]. Изчисленията предсказаха псевдо-октаедрични транс-

[M(CCA2)2(H2O)2] структури за Zn(II), Ni(II), Co(II) комплекси и диядрена 

[Mn2(CCA2)4(H2O)2] структура с високо спинови състояния за Ni(II), Co(II) и Mn(II). 

Охарактеризирането на новосинтезирани биологично активни Ag(I) комплекси със 

серия кумаринови лиганди, орто-заместени-нитро-2H-хромен-2 и фенантролин и серия 

кумарин оксиацетатни лиганди и техни фенантролинови адукти беше подпомогнато от 

DFT молекулното моделиране и изчисляване на ИЧ, 
1
H и 

13
C ЯМР спектри (в разтвор) и 

UV-vis спектри (в разтвор). Предсказана е молекулната структура – мономерна или 

полимерна, начина на координиране на лигандите и геометричния полиедър и са 

интерпретирани наблюдаваните спектроскопски характеристики. Информацията за 

структурата е важна за извеждане на корелации с биологичната активност на 

комплексите [50,52]. Обобщение на теоретичните и спектроскопски изледвания на 

серията биоактивни кумаринови прозводни и техни лантанидни и преходно-метални 

комплекси е направено в публикация [47]. Теоретичният анализ показа, че 

съвременните изчислителни методи са надеждни за предсказване на: начина на 
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свързване на метала с кумаринов лиганд; термодинамичната стабилност; силата и 

природата на връзката метал-кумаринов лиганд (които не са експериментално 

достъпни) и могат да се прилагат за коректното интерпретиране на експерименталните 

спектроскопски данни. 

 Оксим на глиоксиловата киселина (gaoH2). Този лиганд е аналог на най-простата 

аминокиселина (глицина) и има голямо значение като моделно съединение в химията и 

биологията. Предсказаната, от предишно вибрационно изследване, транс-

конфигурация на gao лигандите в Pd(II) и Pt(II) комплекси, беше уточнена по-късно с 

XRD-измервания [35]. Те показаха, че комплексите са анионни бис-хелатни, 

съдържащи един моно- и един би-депротониран лиганд, свързани с вътрешномолекулна 

водородна връзка. Теоретично е потвърден най-предпочетеният начин на координиране 

на gaoH
−
 and gao

2−
 към Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pt(II) и Pd(II): бидентатно чрез карбоксилен 

кислород и оксим азотен атом [46] в съгласие с рентгено-структурните данни. 

Установено е, че разтворителят, който поляризира молекулата и вторият gaoH− лиганд 

има решаваща роля за предпочетеното M-gaoH(N,O) свързане на двата лиганда. 

Моделът M-gaoH в газово състояние e неадекватен да предскаже начинът на 

координиране на двата лиганда към металния йон в разтвор. Оценена е природата и 

силата на взаимодействието метал-gao в комплексите чрез теоретични подходи на 

charge decomposition analysis (CDA), популационен анализ на естествените орбитали 

(NPA) и Wiberg (Mayer) bond order (BO) индекси. Най-силно взаимодействие, 

придружено със значителен пренос на заряд от gao към металния йон е предсказано за 

Cu(II) и Pt(II) комплекси. В Pt(II) и Pd(II) комплексите, M(II)-N връзката е по-силна в 

сравнение с тази на M(II)-O, докато в Co(II), Ni(II), Cu(II) и Zn(II) комплексите тази 

тенденция е обратна  [46]. 

 Бипиридин (bpy) и фенантролин (phen). Геометричните структури на два 

сребърни комплекса, мономерен [Ag(bpy)(CN)]bpy и полимерен Ag(phen)(CN) са 

предсказани чрез комбиниран теоретичен и експериментален подход, който включва: 

DFT молекулно моделиране на phen и bpy лигандите и техните Ag(I) комплекси, 

изчисления на вибрационни и 
1
H и 

13
C ЯМР спектроскопски данни и сравнение с 

експерименталните спектри в твърдо състояние и разтвор [51]. Изясняването на 

структурите на биоактивните комплекси, получени по различни синтетични процедури 

подпомага оптимизирането на условията на синтез. 

 Цистамин (Cym). Моделирани са структурите на нови Zn(II) комплекси с 

цистамин, полимерен [Zn(Cym-Cym)Cl2]n и тетрамерен цикличен [Zn4Cym4Cl4] 
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комплекс с прилагане на периодичен DFT/PAW-PBE метод на базата на налични 

кристалографски структури. Използваният структурен модел отчита 

междумолекулните взаимодействия и полимерния характер, както и ефектите на 

кристалната опаковка и е адекватен за изчисления и интерпретиране на вибрационните 

честоти (измерени за проба в твърдо състояние). Чрез сравнението на изчислените ИЧ, 

1
H и 

13
C ЯМР спектроскопски данни с експерименталните за изолираните лиганди и 

техните комплекси бяха установени специфичните спектроскопски характеристики, 

които отличават двата начина на координиране на лиганда Cym, монодентатно чрез 

азотен атом и образуване на S-S дисулфиден мост в полимерен комплекс, и бидентатно 

чрез N и S атоми в цикличен комплекс. Електронната структура на комплексите е 

изяснена с изчисления на плътността на състоянията [55]. 

 Тиокарбамид (Tu), N,N’-диметилтиокарбамид (Dmtu), 2-меркаптопиридин 

(Mpy), 2-меркаптоникотинова киселина (Mnt), имидазол-2-тион (Imt) [58, 59, 60, 61]  

Периодично DFT моделиране е проведено за сложни полимерни и диядрени 

комплекси на Cd(II), Cu(I), Ag(I) и Zn(II) с биоактивни лиганди Tu, Dmtu, Mpy, Mnt и 

Imt. Вибрационното поведение на лигандите Tu, Dmtu, Mpy и техните комплекси, 

[Cd(Tu)(SO4)(H2O)2], [Cd(Dmtu)(SO4)(H2O)2] и [Cd(Mpy)2(SO4)] е надеждно оценено с 

моделните полимерни структури [58]. ИЧ спектрите на нов димерен комплекс на Cu(I), 

{[Cu2(Mnt)2(PPh3)2Cl2].2H2O.CH3CN}2 и на Mnt лиганда са интерпретирани с помощта 

на DFT вибрационни изчисления. Показано е, че чувствителните параметри на Mnt при 

координиране към Cu(I) чрез мостовия S атом са дължини на C-N и C-S връзките и 

техни вибрационни моди. Изчислените Гибсови енергии на образуване на мономерен 

[Cu(Mnt)(PPh3)Cl] и димерен [Cu2(Mnt)2(PPh3)2Cl2] комплекс в реакционната среда на 

ацетонитрил, подкрепят експерименталната структура и предсказват термодинамично 

по-благоприятно образуване на диядрения комплекс [59]. С периодичен DFT метод са 

моделирани нейонния [Ag(Tu)(CN)], и йонните [Ag(Dmtu)2]
+
[Ag(CN)2]

− 
 и 

[Ag(Imt)2]
+
[Ag(CN)2]

− 
 комплекси и са изчислени вибрационните им спектри. 

Определени са ИЧ вибрациите, променящи се с координиране на лиганда към Ag(I), 

както и тези повлияни от слабо вътрешно- и междумолекулно взаимодействие. С 

помощта на популационен анализ (NPA) и изчисления на свързващите орбитали 

(bonding orbital) е оценена координационната способност на тиокарбамидните лиганди 

и силата и характера на конкуриращите се Ag–C, Ag–S, Ag–N and Ag–Ag 

взаимодействия. Обяснено е образуването на неутралния Ag(I) комплекс с Tu, за 

разлика от йонните Ag(I) комплекси с Dmtu и Imt [60]. С DFT и периодично DFT 
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моделиране са изчислени спектроскопските параметри на мономерния MntH и 

димерния Mnt-Mnt лиганд, полимерния {[Zn(Mnt–Mnt)(en)]·H2O}n и [Zn(Mnt–

Mnt)(H2O)] комплекси и са анализирани експерименталните ИЧ, ЯМР, UV–Vis спектри. 

Предсказан е начинът на координиране на димерния лиганд и координационния 

полиедър на втория комплекс, за който няма експериментални структурни данни [61]. 

 Цисплатина. С моделиране на молекулната и кристалографската структура на 

цисплатина, cis-[Pt(NH3)2Cl2] и нейните alpha и beta полиморфни форми и с 

изчисляване на вибрационните характеристики се показа решаващата роля на 

теоретичния модел. Отчитането на силните междумолекулни взаимодействия в твърдо 

състояние се оказа важно за възпроизвеждане и надеждно описание на структурните и 

вибрационните характеристики на цисплатината. Предишните многобройни ab initio 

методи приложени за изолирана молекула не постигат възпроизвеждане на тези 

характеристики. Наблюдаваното разнообразие на ротамери в кристалографските 

полиморфни форми е обяснено с тяхната населеност в разтвор, ниския бариер и 

голямата скорост на преминаване един в друг [53]. 

2. МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ С КАТАЛИТИЧНИ И АДСОРБЦИОННИ 

СВОЙСТВА 

Периодично DFT моделиране на структурата и стабилността на 

нитрозилни комплекси на Co(II)-обменени зеолити и предсказване на 

вибрационните им свойства. [34]  

С периодични DFT изчисления е изучен капацитета на Co(II) обменени зеолити 

(шабазит, морденит, феририт и ZSM-5) за адсорбция на молекули NO (от 1 до 4). 

Предсказано е, че термодинамично стабилната -Co(II)-MOR/FER конфигурация е в 

съгласие с експериментално доминиращата конфигурация. По-нестабилната -Co(II) 

конфигурация в зеолитите, обаче има по-голяма адсорбционна способност за NO 

молекули. Изчислените честоти на адсорбираните NO молекули позволиха надеждно 

интерпретиране на наблюдаваните ИЧ спектри. Анализът на вибрационните спектри 

показа, че мононитрозилни комплекси се образуват както на -, така и на - място за 

Co(II) в различни зеолити, докато динитрозилни комплекси се образуват само при 

Co(II) обменен на -място в зеолита. Получените резултати са важни за осветляване на 

механизма на редукция на NO до N2 [34]. 
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Квантово химично моделиране на платинови комплекси със силсескиоксани, 

използвани в хомогенния и хетерогенния катализ [39,44]  

С молекулно моделиране в рамките на теорията на функционала на електронната 

плътност е уточнена пространствената и електронна структура на серия нови 

платинови комплекси със силсескиоксани, за които липсват кристалографски данни 

[39,44]. Предложените структури на моделните моноядрени trans 

[Pt{O10Si7(R)7(OH)2}(Ph)(L)2], (R=cyclo-C5H9, iso-C4H9, CH3; L=PMe3, PMe2Ph, PPh2Me, 

PPh3) комплекси и диядрен [(Pt(Ph)(PEt3)2)2{O11Si7(c-C5H9)7(OH)}] комплекс са 

потвърдени от съответствието на изчислените вибрационни и 
1
H, 

13
C, 

29
Si и 

31
P ЯМР 

характеристики с експерименталните. Изчисленията са направени на MPW1PW91/DZ 

ниво на теорията в газова фаза и в среда от разтворител (бензен) с отчитане на 

релативистичните ефекти при метала (ZORA приближение). Оценена е 

термодинамичната стабилност на моноядрените платинови комплекси и тя намалява с 

промяна на типа фосфинов лиганд в реда: PMe2Ph > PMe3 > PPh2Me > PEt3 > PPh3. За 

диядрения платинов комплекс, ЯМР данните показаха наличие на нееквивалентни 

(Pt(Ph)(PEt3)2) групи свързани мостово чрез обемния силсескиоксанов лиганд. 

Квантовохимично моделиране на адсорбцията на хербицид 4-хлоро-2-

метилфеноксиоцетна киселина (MCPA) върху минерала гьотит (G) [48, 64] 

Механизмът на сорбция на хербицида MCPA върху повърхността на най-

разпространения минерал гьотит (110) е изучен чрез молекулно моделиране на пълния 

набор от възможни повърхностни комплекси с прилагането на теория на функционала 

на плътността с периодични гранични условия и молекулна динамика. Моделите са 

симулирани да отразяват киселинно-основните свойства на MCPA и гьотитната 

повърхност при различни рН диапазони (3-4, 4-9, 9). Предсказани са най-стабилните 

комплекси, като се вземат предвид типа и топологията на повърхностните ОН групи, 

състоянията на протониране (pH ефект), структурата на карбоксилната/карбоксилатната 

група на MCPA и начина на свързване (физи- и хемисорбция). Физисорбционното 

взаимодействие между заредените съставни частици при pH 4-9 (MCPA анион върху 

протонираната повърхност на гьотит) показа драстична разлика в газова фаза и разтвор, 

поради голямата енергия на солватиране на заредените частици и съответно 

дестабилизиране на адсорбцията. При pH 3-4 се установи, чe физисорбционният 

комплекс и монодентатният хемисорбционен комплекс на неутралната MCPA молекула 

и протонираната гьотитна повърхност са енергетично най-стабилни в разтвор и би 
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трябвало адсорбцията на MCPA да се увеличава с намаляването на pH. Този извод е в 

съгласие с експерименталните данни, докладвани по-рано, които показват най-високо 

адсорбирано количество на MCPA при pH ~ 3. С изчисления е предсказано, че 

образуването на хемисорбирания комплекс допринася значително за цялостната 

адсорбция на MCPA в киселинния рН диапазон. Получените резултати показват, че 

молекулното моделиране представлява ефективен инструмент за получаване на 

подробна информация за това как замърсителите взаимодействат с почвените матрици. 

 

3. МЕТАЛНИ СИСТЕМИ С ОПТИЧНИ СВОЙСТВА 

Квантовохимично моделиране на структурата и абсорбционните свойства 

на ацетилацетонатни комплекси на Zr(IV) с методите на функционала на 

електронната плътност [42]  

С DFT молекулно моделиране е предсказан типът и молекулната структура на 

ацетилацетонатни комплекси на Zr(IV), образувани в хода на получаването на 

хибридни циркониеви зол-гел материали от прекурсор циркониев бутоксид (Zr(OBu)4) 

и ацетилацетон (AcAc) в разтвор [42]. С помощта на време-зависима теория на 

функционала на електронната плътност са симулирани и интерпретирани 

абсорбционните спектри на моделните комплекси. Проведеното молекулно моделиране 

показа, че предполагаемите структури съдържат два бидентантно координирани АсАс 

лиганда към един Zr атом или съседни Zr атома, а бутоксидните групи не участват в 

структурата. Сравнението на изчислените абсорбционни и инфрачервени спектри с 

експерименталните спектри на оптично активния циркониев зол-гелен материал показа 

най-добро съвпадение със спектрите на димерен дихидроксо-мостови комплекс на 

цирконий (Zr2AcAc2(OH)4(OH)br) и димерен монооксо-мостови комплекс на цирконий 

(Zr2AcAc2(OH)4Obr2H2O) Тези комплекси са предложени като най-вероятни градивни 

единици на полимерния материал. 

Електронна структура, магнитни, оптични и поляризационни свойства на 

мултифероитов перовскит BiFeO3, модифициран с La
3+

 и Mn
3+

 [43]  

Предложен е теоретичен подход за изучаване на промените в структурните 

параметри, електронната структура, магнитните, оптичните и поляризационни свойства 

при модифициране на BiFeO3 с La
3+

 и Mn
3+

 [43]. Изчисленията са проведени с теорията 

на функционала на електронната плътност в рамките на GGA приближението с 

корекция на Hubbard (Dudarev (GGA+U)) и приближението на псевдопотенциали на 
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плоски вълни (програмен код VASP). Структурите на реално синтезирани 

модифицирани Bi1-xLaxFeO3 и BiFe1-xMnxO3, x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 са моделирани 

теоретично чрез заместване на един, два и три атома Bi
3+

 или Fe
3+

 с La
3+

 или Mn
3+

, 

съответно в орторомбична BiFeO3 структура. Предсказани са най-вероятните 

структури. Оценено е влиянието поотделно на Bi
3+

  La
3+

 и Fe
3+
Mn

3+
 заместването, 

както и на броя на заместени катиони върху обема на кристалната решетка, енергията 

на забранената зона, магнитния момент, оптичните свойства и поляризацията. 

Предсказани са по-добри мултифероични свойства за BiFe1-xMnxO3 при съдържание на 

Mn = 0.1, 0.2 в сравнение с BiFeO3 поради по-голяма поляризация и феримагнетизъм. 

Намерено е, че с увеличаване на съдържанието на La
3+

 и Mn
3+

 в заместените системи, 

интензивността на абсорбционната ивица намалява, което подобрява оптичните 

свойства на BiFeO3. 

4. МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ПОДРЕДЕНИ СТРУКТУРИ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ  

Периодично DFT моделиране на структурата и вибрационните свойства 

(ИЧ и Раманови) на алкилендиамониеви хексафлуоросиликати и 

хексахлорокалаени съединения [56, 62]. 

Моделирани и уточнени са кристалографските структури на NH3(CH2)4NH3SiF6 

и NH3(CH2)6NH3SiF6, и на серията [NH3(CH2)nNH3]SnCl6 (n = 3, 4, 5) съединения и са 

изчислени техните вибрационни честоти. Анализирани са активните ИЧ и Раманови 

вибрации в тясна връзка със симетрията и пространствената група на 

кристалографската структура. Оцененено е влиянието на междумолекулните водородни 

връзки върху геометричните и вибрационните характеристики на съставните йони в 

комплекса. Установено е, че валентното трептене Si-F и Sn-Cl (и C-N) може да се 

използва като спектроскопска характеристика за оценка на относителната сила на 

водородното свързване в съответните системи. Определянето на силата на 

междумолекулното взаимодействие в кристала е важно и има отношение към фазовите 

превръщания на системата и изменение на техните свойства. 

Оценка на термодинамичната стабилност на конформации в кристалната 

структура на магнезиево-карбамидни комплекси [66]. 

С изчислени DFT Гибсови енергии по обменна реакция са оценени 

термодинамичните стабилности на възможните цис- и транс-конформери в газова фаза 

и разтвор на кристалографските фрагменти [MgU2(H2O)4]
2+

 и [MgU4(H2O)2]
2+

. 
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Изчисленията предсказаха по стабилна транс-конформация в съгласие с 

кристалографските данни. Очевидно електронни ефекти и по-висока симетрия Ci 

стабилизират транс-конформацията в разтвор, която се запазва и в кристалната 

структура. Теоретично е предсказано, че включването на карбамид с изместването на 

водни молекули стабилизира магнезиевите комплекси. Това се обяснява с наличието на 

повече водородни атоми в карбамида в сравнение с водата, допринасящи за 

образуването на по-силно междумолекулно взаимодействие. Следователно замяната на 

водните молекули в магнезиевите комплекси с лиганди (като карбамид), които имат по-

голям брой протонни донори и акцептори е подход, който може да се използва за 

контролиране на стабилността на съединението. 

Заключение 

Проведените научни изследвания разкриват възможностите на различни 

теоретични методи - аб иницио и пост-аб иницио, DFT (DFT, TDDFT, periodic DFT)) и 

изчислителни схеми и подходи (NBO, NPA, CDA) за надеждно предсказване на 

структурата и спектроскопските, адсорбционните и оптични свойства на метални 

комплекси в газова фаза, разтвор и твърда фаза. Квантовохимичните изчисления се 

налагат като неотменна част в изследването на метал-съдържащи системи, наред с 

експерименталните измервания и могат да дадат задълбочена оценка на наблюдаваните 

свойства, да ги обяснят на квантовохимично ниво, да предскажат факторите, които ги 

обуславят, както и да очертаят корелации между геометричната и електронна структура 

и функционалните свойства на комплексите.  


