
1 
 

Резюмета на рецензирани публикации (на английски и български език) 

на доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева 

представени за участие в конкурс за професор по показатели “B” 

 

36
Solvatochromic and Ionochromic Effects of Iron(II)bis(1,10-

phenanthroline)dicyano: A Theoretical Study 

I. Georgieva, A.J.A. Aquino, N. Trendafilova, P.S. Santos, H. Lischka,  

Inorg. Chem. 2010 (49) 1634-1646 

Solvatochromic and ionochromic effects of the iron(II)bis(1,10-phenanthroline)dicyano 

(Fe(phen)2(CN)2) complex were investigated by means of combined DFT/TDDFT calculations 

using the PBE and B3LYP functionals. Extended solvation models of Fe(phen)2(CN)2 in 

acetonitrile and aqueous solution, as well as including interaction with Mg
2+

, were constructed. 

The calculated vertical excitation energies reproduce well the observed solvatochromism in 

acetonitrile and aqueous solutions, the ionochromism in acetonitrile in the presence of Mg
2+

, and 

the absence of ionochromic effect in aqueous solution. The vertical excitation energies and the 

nature of the transitions were reliably predicted after inclusion of geometry relaxation upon 

aqueous micro- and global solvation and solvent polarization effect in the TDDFT calculations. 

The two intense UV-vis absorption bands occurring for all systems studied are interpreted as 

transitions from a hybrid Fe
II
(d)/cyano N(p) orbital to a phenanthroline π* orbital rather than a 

pure metal-to-ligand-charge transfer (MLCT). The solvatochromic and ionochromic blue band 

shifts of Fe(phen)2(CN)2 were explained with preferential stabilization of the highest occupied 

Fe
II
(d)/cyano N(p) orbitals as a result of specific interactions with water solvent molecules or 

Mg
2+

 ions in solution. Such interactions occur through the CN
-
 groups in the complex, and they 

have a decisive role for the observed blue shifts of UV-vis absorption bands. 
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36
Солватохромни и йонохромни ефекти на желязо(II)бис(1,10-

фенантролин)дициано: Теоретично изследване 

И. Георгиева, A. Акуино, Н. Трендафилова, П.С. Сантос, Х. Лишка  

Inorg. Chem. 2010 (49) 1634-1646 

Солватохромните и йонохромните ефекти при желязо(II)бис(1,10-фенантролин)дициано 

комплекса (Fe(phen)2(CN)2) са изследвани чрез изчисления с методите на теория на 

функционал на плътността и време-зависима теория на функционала на електронната 

плътност (DFT/TDDFT) с използване на функционалите PBE и B3LYP. Моделирани са 

солватиращи модели на Fe(phen)2(CN)2 в ацетонитрил и воден разтвор, както и такива 

включващи взаимодействие с Mg
2+

 йони. Изчислените енергии на вертикално възбуждане 

възпроизвеждат добре наблюдавания солватохромизъм в ацетонитрил и воден разтвор, 

йонохромизма в ацетонитрил в присъствието на Mg
2+ 

йони и липсата на йонохромен ефект 

във воден разтвор. С отчитане на геометричната релаксация при микро- и глобално 

солватиране на комплекса, както и поляризацията му в разтвор, TDDFT изчисленията 

надеждно предсказаха енергиите на вертикално възбуждане и природата на преходите. 

Двете интензивни абсорбционни ивици в UV-vis областта, наблюдавани за изследваните 

системи са интерпретирани по-точно като преходи от хибридната Fe
II
(d)/циано N(p) 

орбитала към π* орбиталата на фенантролина, а не като пренос на заряд от метал към 

лиганд (MLCT). Солватохромното и йонохромното синьо отместване на абсорбционните 

ивици на Fe(phen)2(CN)2 беше обяснено със стабилизацията на високо-енергетичните заети 

Fe
II
(d)/циано N(p) орбитали в резултат на специфичното взаимодействие с молекули 

разтворител вода или Mg
2+

 йони в разтвор. Това взаимодействие се осъществява чрез CN
-
 

групите на комплекса и те имат решаваща роля за наблюдаваното синьо отместване на 

абсорбционните UV-vis ивици.  
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45 
Effect of the metal…metal interactions on the absorption properties of Pt(II) and Pd(II) 

complexes of glyoxilic acid oxime in solution and solid state: theoretical and experimental 

study  

I. Georgieva, N. Trendafilova, N.I. Dodoff 

 J. Photoch. Photob. A: Chemistry 267 (2013) 35-48 

The electronic structures and vertical excitation energies of square-planar complexes of 

Pt(II) and Pd(II) with glyoxilic acid oxime (H2GAO) (cis-K[Pt/Pd(GAO)(HGAO)]) were 

investigated in gas phase, aqueous solution and solid state by combination of DFT/TD-

DFT methods, experimental UV–vis measurement in solution and diffuse UV–vis study 

in solid state. The solid-state chain structures were simulated by means of dimer and 

trimer clusters modeling. The absorption properties of the complexes predicted for gas 

phase are slightly changed by the solvent and small bathochromic band shifts are found. 

The formation of chain structure of Pt(II) and Pd(II) complexes is discussed in relation with 

M· ·M dz
2
 orbitals interaction. According to the calculations complex aggregation due to 

M· ·M interactions occurs even in concentrate aqueous solution of Pt(II) complex 

producing change in the complex color: from yellow to orange-red. Upon aggregation 

the dz
2
 orbital interactions increase and the occupied MO involved in the first singlet 

excitation destabilizes due to the antibonding combination of the Pt/Pd dz
2
 contributions. 

As a result, the transition energies decrease producing bathochromic shift of the MLCT 

bands. For the Pt(II) complex the destabilization of HOMO is larger and produces larger 

bathochromic shift of the low-lying band (140 nm) as compared to that observed for the 

Pd(II) complex (90 nm). The larger bathochromic shift for the Pt(II) complex leads to 

absorption at ∼500 nm and color change from yellow (in diluted solution) to red for the 

crystalline Pt(II) complex. For Pd(II) trimer complex the low-lying excitation of MLCT 

character is below 500 nm in keeping with the yellow complex in the solid as it is in 

solution. It is established that the M· ·M orbital interaction strength is determined mainly by 

the M· ·M distances, the A(M· ·M· ·M) angle and the decisive role of the sum of VDW 

radii. 
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45 
Ефект на взаимодействието метал…метал върху абсорбционните свойства на 

комплексите на Pt(II) и Pd(II) с оксим на глиоксиловата киселина в разтвор и твърдо 

състояние: теоретично и експериментално изследване  

И. Георгиева, Н. Трендафилова, Н. Додов  

 J. Photoch. Photob. A: Chemistry 267 (2013) 35-48 

Електронните структури и енергиите на вертикално възбуждане на плоско-квадратните 

комплекси на Pt(II) и Pd(II) с оксим на глиоксиловата киселина (H2GAO) (cis-

K[Pt/Pd(GAO)(HGAO)]) са изследвани в газова фаза, воден разтвор и твърдо състояние с 

комбинирани DFT/TD-DFT методи, експериментални UV–vis измервания в разтвор и 

твърда фаза. Верижната структура в твърдо състояние е симулирана чрез димерни и 

тримерни клъстери. Абсорбционните свойства на комплексите предсказани за газова фаза 

се променят слабо в разтвор - наблюдава се слабо батохромно отместване на ивиците. 

Образуването на верижна структура на Pt(II) и Pd(II) комплексите е дискутирана по 

отношение на орбиталното взаимодействие M· ·M(dz
2
). Съгласно изчисленията, в резултат 

на взаимодействието M· ·M, агрегирането на комплексите се случва дори в концентриран 

воден разтвор на Pt(II) комплекс и това предизвиква промяна на цвета: от жълто към 

оранжево-червено. При агрегиране, взаимодействията на dz
2
 орбиталите се засилват и 

заетата MO, участваща в първото синглетно възбуждане, се дестабилизира поради 

антисвързващата комбинация на Pt/Pd dz
2
 приносите. В резултат на това, енергиите на 

прехода намаляват, което води до батохромно отместване на абсорбционните ивици с 

MLCT характер. За Pt(II) комплекса, дестабилизацията на HOMO е по-голяма и води до по-

голямо батохромно отместване на ниско-лежащата (по енергия) ивица (140 nm) в 

сравнение с това, наблюдавано за Pd(II) комплекса (90 nm). По-голямото батохромно 

отместване за Pt(II) комплекса води до абсорбция при ∼500 nm и промяна на цвета от жълт 

(в разреден разтвор) до червен за кристалния Pt(II) комплекс. За тримерния Pd(II) комплекс 

ниско-енергетичното възбуждане с MLCT характер е под 500 nm, в съответствие с жълтия 

комплекс в твърда фаза, както и в разтвор. Установено е, че силата на орбиталното 

взаимодействие M· ·M се определя от разстоянията M· ·M, ъгъла A(M· ·M· ·M) и основно 

от сумата на VDW-те радиуси. 
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49
Intramolecular Charge Transfer Excited State Processes in 4-(N,N-Dimethylamino) 

benzonitrile: The Role of Twisting and the π* states 

I. Georgieva, A. J. A. Aquino, F. Plasser, N. Trendafilova, A. Köhn, H. Lischka 

J. Phys. Chem. A, 119(24) (2015) 6232-6243 

The structural processes leading to dual fluorescence of 4-(dimethylamino)benzonitrile in the gas 

phase and in acetonitrile solvent were investigated using a combination of multireference 

configuration interaction (MRCI) and the second-order algebraic diagrammatic construction 

(ADC(2)) methods. Solvent effects were included on the basis of the conductor-like screening 

model. The MRCI method was used for computing the nonadiabatic interaction between the two 

lowest excited ππ* states (S2(La, CT) and S1(Lb, LE)) and the corresponding minimum on the 

crossing seam (MXS)whereas the ADC(2) calculations were dedicated to assessing the role of the 

πσ* state. The MXS structure was found to have a twisting angle of ∼50°. The branching space 

does not contain the twisting motion of the dimethylamino group and thus is not directly involved 

in the deactivation process from S2 to S1. Polar solvent effects are not found to have a significant 

influence on this situation. Applying Cs symmetry restrictions, the ADC(2) calculations show that 

CCN bending leads to a strong stabilization and to significant charge transfer (CT). Nevertheless, 

this structure is not a minimum but converts to the local excitation (LE) structure on releasing the 

symmetry constraint. These findings suggest that the main role in the dynamics is played by the 

nonadiabatic interaction of the LE and CT states and that the main source for the dual 

fluorescence is the twisted internal charge-transfer state in addition to the LE state. 
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49
Процес на вътрешно-молекулен пренос на заряд във възбудено състояние на 4-

(N,N-диметиламино)бензонитрил: Ролята на състоянията на усукване и π* 

И. Георгиева, А. А. Акуино, Ф. Пласер, Н. Трендафилова, А. Кьон, Х. Лишка 

J. Phys. Chem. A, 119(24) (2015) 6232-6243 

Структурните процеси, водещи до двойна флуоресценция на 4-

(диметиламино)бензонитрил в газова фаза и ацетонитрил, бяха изследвани с помощта на 

комбинация от методи за мултиреферентно конфигурационно взаимодействие (MRCI) и 

algebraic diagrammatic construction от втори ред (ADC(2)). Ефектите на разтворителя бяха 

включени с прилагане на модела Сonductor-like screening. Методът MRCI беше използван 

за изчисляване на неадиабатното взаимодействие между двете най-ниско енергетично 

лежащи възбудени ππ* състояния (S2(La, CT) и S1(Lb, LE)) и съответния минимум на 

точката на конично сечение (MXS), докато ADC(2) изчисленията бяха използвани за 

оценка на ролята на πσ* състоянието. Установено бе, че MXS структурата има ъгъл на 

усукване от ∼50°. Областта на пресичане не съдържа усукващото движение на 

диметиламино групата и по този начин не участва пряко в процеса на деактивиране от S2 

към S1 състояние. Установено бе, че полярният разтворител не оказва съществено влияние 

върху тази ситуация. Прилагайки ограниченията на Cs симетрията, ADC(2) изчисленията 

показаха, че огъването около ьгьла CCN води до силна стабилизация и до значителен 

пренос на заряд (CT). Въпреки това, тази структура не е минимум, а се превръща в 

структура на локално възбуждане (LE) при освобождаване на симетричното ограничение. 

Тези резултати подсказват, че основна роля в динамиката играе неадиабатното 

взаимодействие на LE и CT състоянията и основният източник за двойната флуоресценция 

е усуканото състояние с вътрешен пренос на заряд, в допълнение към LE състоянието. 
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54
High-level Ab Initio Absorption Spectra Simulations of Neutral, Anionic and Neutral

+
 

Chromophore of Green Fluorescence Protein Chromophore Models in Gas Phase and 

Solution 

I. Georgieva, A.J.A. Aquino, N. Trendafilova, H. Lischka 

Photochem. Photob. 93(6) (2017) 1356-1367 

Semiclassical ab initio simulations of the absorption spectra of neutral and anionic p-

hydroxybenzylidene-2,3-dimethylimidazolinone (p-HBDI), a model chromophore of green 

fluorescent protein (GFP) and of a positively charged neutral (N+)-HBDI chromophore model, 

were performed in gas phase with the resolution-of-identity algebraic diagrammatic construction 

through second-order (RI-ADC(2)) method. The calculated absorption spectra in gas phase are 

composed of one band centered at 3.51 eV (HBDI), 2.50 eV (HBDI
-
) and 3.02 eV ((N+)-HBDI) 

owing to the absorption of the first 
1
ππ* transition. Band maxima are redshifted by ~0.1 eV with 

respect to the corresponding vertical energies. The COSMO-RI-ADC(2) calculations of the first 

vertical excitation energy of HBDI, HBDI
-
 and (N+)-HBDI forms in polar solution including 

microsolvation simulate the observed solvent redshift for neutral HBDI and the solvent blueshift 

of the HBDI
-
 and (N+)-HBDI forms. The state-specific solvation approach applied to TDDFT 

calculations reproduced the experimental solvent shifts for the three HBDI forms, demonstrating 

a more accurate theoretical description as compared to the linear-response TDDFT approach. 
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54
Симулиране на абсорбционни спектри на високо аб иницио ниво на неутрален, 

анионен и неутрален
+
 хромофор на моделен зелено флуоресциращ протеин в газова 

фаза и разтвор  

И. Георгиева, А. А. Акуино, Н. Трендафилова, Х. Лишка 

Photochem. Photob. 93(6) (2017) 1356-1367 

Проведени са полукласически ab initio симулации на абсорбционните спектри на 

неутрален и анионен p-хидроксибензилиден-2,3-диметилимидазолинон (p-HBDI), моделен 

хромофор на зеления флуоресцентен протеин (GFP), и на положително зареден модел на 

неутрален (N+)-HBDI хромофор в газова фаза с resolution-of-identity algebraic diagrammatic 

construction и метод от втори ред (RI-ADC(2)). Изчислените абсорбционни спектри в 

газова фаза се състоят от една ивица, центрирана при 3.51 eV (HBDI), 2.50 eV (HBDI
-
) и 

3.02 eV ((N+)-HBDI), дължаща се на първия електронен преход 
1
ππ*. Максимумите на 

ивиците са червено отместени с ~0,1 eV по отношение на съответните вертикални енергии. 

COSMO-RI-ADC(2) изчисленията на енергията на първото вертикално възбуждане на 

HBDI, HBDI
-
 и (N+)-HBDI в полярен разтворител, с включена микросолватация, 

симулират наблюдаваното в разтвор червено отместване на неутралния HBDI и синьото 

отместване на HBDI
-
 и (N+)-HBDI. Солватиращият модел, базиран на state-specific подхода 

и приложен към изчисленията с време-зависимата теория на функционала на плътността 

(TDDFT), възпроизвежда експерименталните отмествания на абсорбционните ивици в 

разтвор за трите форми на HBDI, което показва по-точно теоретично описание в сравнение 

с TDDFT метода базиран на подхода linear-response. 
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57
Theoretical insight in highly luminescent properties of Eu(III) complex with 

phenanthroline 

I. Georgieva, N. Trendafilova, T. Zahariev, N. Danchova, S. Gutzov 

J. Luminesc. 202 (2018) 192-205 

The complete photophysical process, from absorption in the UV region, excited state energy 

transitions, ligand → Eu(III) energy transfer to luminescence of Eu(phen)2(NO3)3 in Vis 

region, is elucidated by means of two theoretical approaches and in close relation to the 

experiment. The energy diagram, S1 and T1 excited state character and the concurrent energy 

transitions in phen and its Eu(III) complex in gas phase and in DMF solution are predicted by 

DFT-TDDFT/PBE1PBE calculations. The contributions of phen and NO3 ligands to the excited 

state energies are evaluated in detail. The high population of T1 state (due to effective 

intersystem crossing) and its closeness in energy to the 
5
D0 level of the Eu(III) (0.4 eV), make 

T1 state the key donor for the excited state ligand-to-metal ion energy transfer. The T1 state 

energy of phen chromophore determines this one in its Eu(III) and Gd(III) complexes. The 

solvent DMF effect on the lowest triplet excited state is insignificant. Providing similar 

accuracy for the vertical excited state energy as the estimates for the TDDFT/PBE1PBE 

energy of T1 minimum and the experimental phosphorescence data, INDO/S-CIS method 

could be reliably used for further prediction of the luminescent properties. A computational 

strategy based on Sparkle/RM1 geometry, INDO/S- CIS excitation energies, Judd-Ofelt 

parameters, obtained with the QDC model and energy transfer rates predicted T → 
5
D as the 

most probable channel of the energy transfer process and luminescent quantum yield of 32% 

close to the experimental result of 35%. 
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57
Теоретичен поглед върху силните луминесцентни свойства на Eu(III) комплекс с 

фенантролин 

И. Георгиева, Н. Трендафилова, Цв. Захариев, Н. Данчова, Ст. Гуцов 

J. Luminesc. 202 (2018) 192-205 

Цялостният фотофизичен процес, от абсорбция в ултравиолетовата област, енергийните 

преходи във възбудено състояние, преноса на енергия от лиганд към Eu(III), до 

луминесценцията на комплекса Eu(phen)2(NO3)3 във видимата област, е изяснен с помощта 

на два теоретични подхода и в тясна връзка с експеримента. Енергетичната диаграма, 

характерът на възбудените състояния S1 и T1 и конкурентните електронни преходи във 

phen и неговия Eu(III) комплекс в газова фаза и в разтвор на DMF са предсказани чрез 

DFT-TDDFT/PBE1PBE изчисления. В детайли е оценен приносът на лигандите phen и NO3 

към енергиите на възбудените състояния. Голямата заселеност на състоянието Т1 (поради 

ефективната интеркомбинационна конверсия) и неговата близка енергия до тази на 

европиевото ниво 
5
D0 (0.4 eV) превръщат състоянието Т1 в ключов лиганден донор за 

преноса на енергия към металния йон във възбудено състояние. Енергията на Т1 

състоянието на хромофора фенантролин определя и T1 състоянието в неговите Eu(III) и 

Gd(III) комплекси. Ефектът на разтворителя DMF върху най-ниското енергетично 

триплетно възбудено състояние е незначителен. Осигурявайки точност за енергията на 

вертикалното възбудено състояние сравнима с TDDFT/PBE1PBE енергията на T1 

минимума и експерименталните данни за фосфоресценцията, методът INDO/S-CIS може 

да бъде надеждно използван за по-нататъшно прогнозиране на луминесцентните свойства. 

Изчислителната стратегия, базирана на геометрията получена от Sparkle/RM1 метода, 

енергиите на възбуждане, изчислени с INDO/S- CIS, параметрите на Judd-Ofelt, получени с 

модела QDC и скоростите на пренос на енергия, предсказва T → 
5
D като най-вероятния 

канал на процеса на пренос на енергия и луминесцентен квантов добив от 32 %, близък до 

експерименталния резултат от 35 %. 
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63
 Energy transfer mechanism in luminescence Eu(III) and Tb(III) complexes of coumarin-

3-carboxylic acid: A theoretical study 

I. Georgieva, Ts. Zahariev, A.J.A. Aquino, N. Trendafilova, H. Lishka 

Spectrochim. Acta Part A 240 (2020) 118591(1-13) 

Excited state energy level diagrams of coumarin-3-carboxylic acid (HCCA) chromophore, 

Eu(CCA)Cl2(H2O)2 (1), Eu(CCA)2Cl(H2O)2 (2), Eu(CCA)3(H2O)3 (3), Tb(CCA)2Cl(H2O) 

(4) and Tb(CCA)2(NO3)(H2O) (5) in gas phase and polar solution have been calculated by 

means of DFT/TDDFT/ωB97XD methods. Based on these results, the ability of CCA to 

sensitize Eu(III) and Tb(III) luminescence has been examined. The competitive excited state 

processes in the complexes – fluorescence, intersystem crossing (ISC) and 

phosphorescence, were analyzed depending on the environment, number of the ligands, 

Ln(III) ion type (Eu and Tb) and counteranion (Cl− and NO3
−). It has been found that the 

environment altered the S1 state energy, oscillator strength, fluorescence lifetime as well 

as the S1 character – polar solution stabilized the S1(ππ*) state, whereas non-polar 

solution (gas phase, solid state) stabilized the S1(nπ*) state. The S1(nπ*) state was decisive 

for the efficient energy transfer as it suppressed the S1 emission of CCA and favored ISC or 

direct transfer to the emitting levels of Eu(III). The HCCA triplet (T1) state minimum 

energy (~2.7, ~2.6
ZPE

 eV) and (ππ*) character were retained in Eu/Tb-CCA complexes 

regardless of the environment. The energy gap between the higher energy T1 donor state 

and the acceptor levels 
5
D1 of Eu(III) (~0.5 eV) and 

5
D4 of Tb(III) (~0.1 eV) provided 

optimal resonance conditions for effective energy transfer for Eu(III), but less probability for 

Tb(III). The nonradiative energy (CCA → Eu(III)) transfer rates and quantum luminescence 

yield for 2 and 3 were calculated by a strategy combining DFT geometries, INDO/S 

excitation energies and calculated Judd-Ofelt parameters. The excitation channel T1 → 
5
D0 

through an exchange mechanism was predicted as the most probable one to populate the 

main emissive Eu-centered state in complexes 2 and 3. The more efficient luminescence of 3 

than that of 2 was discussed and explained. 
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63
 Механизъм за пренос на енергия в луминесцентни Eu(III) и Tb(III) комплекси 

на кумарин-3-карбоксилна киселина: Теоретично изследване 

И. Георгиева, Цв. Захариев, А. А. Акуино, Н. Трендафилова, Х. Лишка 

Spectrochim. Acta Part A 240 (2020) 118591(1-13) 

Диаграмите на енергетичните нива във възбудено състояние на хромофора - кумарин-3-

карбоксилна киселина (HCCA) и на комплексите Eu(CCA)Cl2(H2O)2 (1), 

Eu(CCA)2Cl(H2O)2 (2), Eu(CCA)3(H2O)3 (3), Tb(CCA)2Cl(H2O) (4) и Tb(CCA)2(NO3)(H2O) 

(5) в газова фаза и полярен разтворител са изчислени с метода DFT/TDDFT/ωB97XD. Въз 

основа на получените резултати е оценена способността на лиганда CCA да повлиява 

луминесценцията от Eu(III) и Tb(III). Анализирани са конкурентните процеси във 

възбудено състояние - флуоресценция, интеркомбинационна конверсия (ISC) и 

фосфоресценция, в зависимост от средата, броя на лигандите, вида на Ln(III) йон (Eu и 

Tb) и противоаниона (Cl
-
 и NO3

-
) в комплексите. Установено е, че средата променя 

енергията на възбуденото състояние S1, силата на осцилацията, времето на живот на 

флуоресценцията, както и характера на S1 - полярният разтворител стабилизира 

състоянието S1(ππ*), докато неполярният разтворител (газова фаза, твърдо състояние) 

стабилизира състоянието S1(nπ*). Състоянието S1(nπ*) е решаващо за ефективния пренос 

на енергия, тъй като потиска S1 емисията на CCA и благоприятства ISC или директния 

пренос на енергия до излъчвателните нива на Eu(III). Енергията на оптимизираното 

триплетно (T1) състояние на HCCA (~2,7, ~2,6
ZPE

 eV) и (ππ*) характерът се запазват в 

Eu/Tb-CCA комплексите независимо от средата. Енергетичната разлика между по-

високоенергийното донорно състояние Т1 и акцепторните нива 
5
D1 на Eu(III) (~0,5 eV) и 

5
D4 на Tb(III) (~0,1 eV) осигурява оптимални резонансни условия за ефективен пренос на 

енергия към Eu(III), но с по-малка вероятност към Tb(III). Скоростите на 

безизлъчвателния пренос на енергия (CCA → Eu(III)) и квантовият добив на 

луминесценция за 2 и 3 са оценени с прилагане на изчислителна стратегия, комбинираща 

DFT геометрии, INDO/S енергии на възбуждане и изчислени параметри на Judd-Ofelt. 

Най-вероятният път за заселване на основното излъчвателно Eu-центрирано състояние в 

комплексите 2 и 3 е енергиийния пренос T1 → 
5
D0 чрез обменен механизъм. Обсъдена и 

обяснена е по-ефективната луминесценция при комплекса 3, в сравнение с тази при 2. 
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65
Phenanthroline chromophore as efficient antenna for Tb

3+
 green luminescence: A 

theoretical study 

Ts. Zahariev, D. Shandurkov, S. Gutzov, N. Trendafilova, D. Enseling, T. Justel, I. Georgieva 

Dyes and Pigments 185 (2021) 108890 

The photophysical processes, from excitation in the UV range, energy migration 

pathways to luminescence of Tb (phen)2(NO3)3 complex in the Vis region have been 

studied by theoretical approaches and spectroscopic mea- surements. The UV–Vis 

absorption, diffuse reflectance, excitation and luminescence spectra indicated that the 

ligand 1,10-phenanthroline (phen) was a suitable antenna chromophore for Tb
3+

 

luminescence at excitation of wavelength range 350–352 nm, corresponding to the S1 

state of phen. The energy level diagram and character of the singlet and triplet excited 

states of the ligand-chromophore and Tb(phen)2(NO3)3 in gas phase and polar solution 

were obtained by the DFT/TDDFT/ωB97xD/B1 method and multireference ab-initio 

calculations with perturbative spin-orbit coupling corrections. It was also established that 

the vibro-electronic contribution to the excitation energy is important for correct 

reproduction and interpretation of the experimental absorption and emission spectra of 

Tb(phen)2(NO3)3. The rate constants for competitive singlet-triplet intersystem crossing 

relaxation transitions, as well as radiative and non-radiative deactivation of the ligand-

centered excited states were qualitatively estimated and the fastest electronic relaxation 

mechanism was revealed. The excitation channel S0→S1→T2→T1→
5
D4 was predicted as 

the most probable one for effective phen→Tb
3+

 energy transfer. The sensitization results 

in a high luminescent quantum yield of 13%, which suggests energy transfer rates, 

sufficiently higher than the rates of radiative and non-radiative depopulation of the T1 

state. 
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65
Фенантролин хромофор като ефективна антена за зелена луминесценция на 

Tb3
+
: Теоретично изследване 

Цв. Захариев, Д. Шандурков, Ст. Гуцов, Н. Трендафилова, Д. Ензелинг, Т. Юстел,  

И. Георгиева  

Dyes and Pigments 185 (2021) 108890 

Фотофизичните процеси от възбуждането в ултравиолетовия диапазон, пътищата за 

миграция на енергията до луминесценцията на комплекса Tb(phen)2(NO3)3 във видимата 

област са изследвани чрез теоретични подходи и спектроскопски измервания. Спектрите 

на UV-Vis абсорбция, дифузно отражение, възбуждане и луминесценция показват, че 

лигандът 1,10-фенантролин (phen) е подходящ антена-хромофор за луминесценция на Tb
3+

 

при възбуждане с дължина на вълната в диапазона 350-352 nm, което съответства на S1 

състоянието на phen. Диаграмата на енергетичните нива и характерът на синглетните и 

триплетните възбудени състояния на лиганда-хромофор и Tb(phen)2(NO3)3 в газова фаза и 

полярен разтворител са получени с метода DFT/TDDFT/ωB97xD/B1 и мултиреферентни 

ab-initio изчисления с пертурбативна корекция за спин-орбиталното взаимодействие. 

Установено е също така, че виброелектронният принос към енергията на електронно 

възбуждане е важен за по-точното възпроизвеждане и тълкуване на експерименталните 

абсорбционни и емисионни спектри на Tb(phen)2(NO3)3. Качествено са оценени 

скоростните константи на конкурентните преходи между синглетни и триплетни 

състояния, както и на излъчвателната и безизлъчвателната деактивация на лиганд-

центрираните възбудени състояния и е разкрит най-бързият механизъм на електронна 

релаксация. Предсказан е най-вероятният канал на възбуждане, S0→S1→T2→T1→
5
D4, за 

ефективен пренос на енергия phen→Tb
3+

. Сенсибилизацията на хромофора води до висок 

луминесцентен квантов добив от 13%, което предполага скорост на енергиен пренос, 

достатъчно по-висока от скоростта на излъчвателната и неизлъчвателната депопулация на 

състоянието Т1. 
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Резюмета на рецензирани публикации (на английски и български език) 

на доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева 

представени за участие в конкурса за професор по показатели „Г“ 

 

33 
Is the C=O frequency shift a reliable indicator of coumarin binding to metal 

ions through the carbonyl oxygen? 

Ivelina Georgieva, Natasha Trendafilova, Bernadette S. Creaven, Maureen Walsh, Andy Noble, 

Malachy McCann 

Chem. Phys. 365 (1-2) (2009) 69-79 

The coumarin ligand, 4-hydroxy-3-nitro-2H-chromen-2-one (Hhnc) and its Cu(II) and Ag(I) 

complexes were studied by DFT calculations at B3LYP/B1 and PW91/B1 levels. MEP of the 

deprotonated ligand, hnc, and energy calculations of model metal complexes predicted the ligand 

binding to the metal ion through the hydroxyl and the nitro oxygens in agreement with 

experiment. Based on precisely selected Cu/Ag model complexes with hnc, a relation between 

the vibrational behaviour of the ligand donor groups and the ligand binding modes in the 

complexes was deduced. The observed carbonyl m(C=O) downshift (50–90 cm
-1

) is attributed to 

intermolecular H-bonding formed between the C=O group and lattice water molecules or due to 

the C=O binding to the metal ion in case of bridging coumarin ligand (in Aghnc). Much larger 

(C=O) downshift (~220–240 cm
-1

) is predicted in case of monodentate or bidentate (with the 

nitro group) bonding of the carbonyl C=O group to the metal ion. 
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33
Дали отместването на честотата C=O е надежден индикатор за свързването на 

кумарина с метал чрез карбонилния кислород? 

Ивелина Георгиева, Наташа Трендафилова, Бернадет С. Креавен, Морийн Уолш, Анди 

Нобъл, Малачи Маккан 

Chem. Phys. 365 (1-2) (2009) 69-79 

Кумариновият лиганд, 4-хидрокси-3-нитро-2H-хромен-2он (Hhnc) и неговите Cu(II) и Ag(I) 

комплекси са изследвани чрез DFT изчисления на теоретични нива B3LYP/B1 и PW91/B1. 

Молекулният електростатичен потенциал (MEP) на депротонирания лиганд, hnc, и 

изчислените енергии на моделните метални комплекси предсказват свързването на лиганда 

към металния йон чрез хидроксилния и нитро кислородния атом, в съгласие с 

експеримента. Въз основа на точно подбраните моделни комплекси на Cu/Ag с hnc е 

изведена корелация между вибрационното поведение на донорните групи на лиганда и 

начина му на свързване в металните комплекси. Наблюдаваното понижение (с 50-90 cm
-1

) 

на карбонилната (C=O) честота се дължи на междумолекулните водородни връзки, 

образувани между C=O групата и молекулите на решетъчната вода, или на свързването на 

C=O с металния йон в случай на мостови кумаринов лиганд (в Aghnc). Много по-голямо 

понижаване (с ~220-240 cm
-1

) на валентната честота, (C=O), е предсказано в случай на 

монодентатно или бидентатно (с нитро групата) свързване на карбонилната C=O група с 

металния йон. 
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34
 Multiple adsorption of NO on cobalt-exchanged chabazite, mordenite, and ferrierite 

zeolites: A periodic density functional theory study 

Ivelina Georgieva, Lubomir Benco, Daniel Tunega, Natasha Trendafilova, 

Jürgen Hafner,  Hans Lischka 

J. Chem. Phys. 131(5) (2009) 054101 

The adsorption of NO on Co(II)-exchanged chabazite (CHA), mordenite (MOR), and ferrierite 

(FER) has been investigated by periodic density functional theory calculations. The most stable 

configurations of Co(II) in - and -sites of the zeolites with two framework Al/Si substitutions 

at short distances and Al–(Si)n>1–Al ordering are used for calculating the adsorption energy of 

NO molecules on Co(II) cations and at Al framework sites. The less stable configurations of  -

Co(II)-MOR/FER show larger adsorption energies for one and two NO molecules. The bonding 

of one, two (and three) NO molecules to /-Co(II) sites in CHA/MOR/FER induces a 

shortening of the N–O bond lengths because electron density is withdrawn from the antibonding 

orbital of the adsorbed NO molecule. The calculated (NO) stretching frequencies of mono- and 

dinitrosyl complexes at /-Co(II)-MOR/FER are in good agreement with the experimental data. 

NO molecules adsorbed on -Co(II)-MOR and on -Co(II)-FER show similar NO stretching 

frequencies as nitrosyl complexes in Co(II)-MOR/-FER/-ZSM-5. Mononitrosyl complexes of  

/-Co(II)-MOR/FER display (NO) frequencies blueshifted relative to the free NO, while in 

dinitrosyl complexes both the symmetric and asymmetric components are redshifted compared to 

the mononitrosyl frequency. The analysis of the vibrational spectra suggests that mononitrosyls 

are formed by adsorption at cation in both - and -sites in MOR, FER, and ZSM-5, while 

dinitrosyl complexes exist only at -type Lewis sites. This is important for the understanding of 

the reduction mechanism of NO to N2. A larger adsorption capacity of -Co(II)-FER compared 

to -Co(II)-MOR is predicted. 
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34
 Многократна адсорбция на NO върху кобалт-обменени зеолити: шабазит, морденит 

и феририт. Изследване с теория на функционала на плътността с отчитане на 

периодичността 

Ивелина Георгиева, Любомир Бенсо, Даниел Тунега, Наташа Трендафилова, Юрген 

Хафнер, Ханс Лишка  

J. Chem. Phys. 131(5) (2009) 054101 

Адсорбцията на NO върху Co(II)-обменени шабазит (CHA), морденит (MOR) и феририт 

(FER) е изследвана с помощта на периодични изчисления с теорията на функционала на 

плътността. Най-стабилните конфигурации на Co(II) в - и -положение на зеолитите със 

заместени два решетъчни Si атома с два Al атома на близки разстояния и с Al-(Si)n>1-Al 

подреждане, са използвани за изчисляване на енергията на адсорбция на молекули NO 

върху Co(II) и при Al позиции в решетката. По-малко стабилните конфигурации на -

Co(II)-MOR/FER показват по-големи енергии на адсорбция за една и две молекули NO. 

Свързването на една, две (и три) молекули NO към /-Co(II) позиции в CHA/MOR/FER 

предизвиква скъсяване на дължините на N-O връзките, тъй като електронната плътност се 

изтегля от антисвързващата орбитала на адсорбираната NO молекула. Изчислените 

валентни честоти (NO) на моно- и динитрозилни комплекси в /-Co(II)-MOR/FER са в 

добро съответствие с експерименталните данни. Молекулите NO, адсорбирани върху -

Co(II)-MOR и върху -Co(II)-FER, показват сходни валентни честоти на NO с тези на 

нитрозилните комплекси в Co(II)-MOR/-FER/-ZSM-5. Мононитрозилните комплекси на 

/-Co(II)-MOR/FER показват синьо отместване на (NO) честотите спрямо тази на 

свободния NO, докато при динитрозилните комплекси и двете вибрационни компоненти, 

симетричната и асиметричната, са червено отместени в сравнение с честотата на 

мононитрозила. Анализът на вибрационните спектри показва, че мононитрозилите се 

образуват чрез адсорбция върху Co(II) катиона в двете /-позиции в MOR, FER и ZSM-5, 

докато динитрозилните комплекси съществуват само в -тип Люисова позиция. Това е 

важно за разбирането на механизма на редукция на NO до N2. Предсказан е по-голям 

адсорбционен капацитет на -Co(II)-FER в сравнение с -Co(II)-MOR. 
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35
Structure, NMR spectra and cytotoxic effect of 

palladium(II) and platinum(II) complexes of glyoxylic acid oxime 

N. I. Dodoff, M. Kubiak, J. Kuduk-Jaworska, A. Mastalarz, A. Kochel, V. Vassilieva, N. 

Vassilev, N. Trendafilova, I. Georgieva, M. Lalia-Kantouri, M. Apostolova 

Chemija 20(4) (2009) 208–217 

The structure of the complex K[Pd(GAO)(HGAO)] (1), where H2GAO = glyoxylic acid oxime, 

has been determined by X-ray diffraction analysis. Orthorhombic crystals (Pbca, a = 15.890(2), b 

= 12.522(4), c = 16.703(3) A, Z = 8) consist of two non-equivalent anionic complex molecules. 

Each complex molecule contains one mono- and one di-deprotonated H2GAO molecules 

coordinated to Pd(II) via the carboxylato oxygen and oxime nitrogen atoms, forming two cis-

oriented five-membered planar chelate rings. The two ligand molecules are connected via 

intramolecular hydrogen bond of the N–O···H–O–N type. The structure obtained is very similar 

to that of the analogous complex K[Pt(GAO)(HGAO)]・3/4H2O (2), deposited earlier. 

Complexes 1 and 2 were characterized by 
1
H, 

13
C and 

195
Pt NMR spectra in water solution. 

Complex 2 exhibits a moderate cytotoxic activity (IC50 = 62 ±16 μmol/l) and apoptogenic effect 

against the human leukemic cell line K562. In comparison with cisplatin, the complex shows a 

lower level of necrosis in the same cells and a higher aqueous solubility. 
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35
Структура, ЯМР спектри и цитотоксичен ефект на 

паладиеви(II) и платинови(II) комплекси на оксим на глиоксиловата киселина 

Н.И. Додов, М. Кубяк, Й. Кудук-Яворска, А. Масталарц, А. Кочел, В. Василиева, Н. 

Василев, Н. Трендафилова, И. Георгиева, М. Лалия-Кантури, М. Апостолова 

Chemija 20(4) (2009) 208–217 

Структурата на комплекса K[Pd(GAO)(HGAO)] (1), H2GAO = оксим на глиоксиловата 

киселина, е определена чрез рентгенов дифракционен анализ. Орторомбичните кристали 

(Pbca, a = 15.890(2), b = 12.522(4), c = 16.703(3) A, Z = 8) се състоят от две нееквивалентни 

анионни молекули на комплекса. Всяка комплексна молекула съдържа една моно- и една 

ди-депротонирана молекула H2GAO, координирани към Pd(II) чрез карбоксилато 

кислородните и оксимните азотни атоми, образувайки два цис-ориентирани петчленни 

планарни хелатни пръстена. Двете молекули на лиганда са свързани чрез 

вътрешномолекулна водородна връзка от типа N-O···H-O-N. Получената структура е 

подобна на тази на аналогичния комплекс K[Pt(GAO)(HGAO)]・3/4H2O (2), депозирана 

по-рано. Комплексите 1 и 2 бяха охарактеризирани чрез 
1
H, 

13
C и 

195
Pt ЯМР 

спектроскопски данни във воден разтвор. Комплекс 2 проявява умерена цитотоксична 

активност (IC50 = 62 ±16 μmol/l) и апоптогенен ефект спрямо човешка левкемична 

клетъчна линия K562. В сравнение с цисплатина, комплексът показва по-ниско ниво на 

некроза в същите клетки и по-висока водна разтворимост. 
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37
DFT, IR and NMR study of the coordination ability of coumarin-3-carboxylic acid to 

Pr(III) 

I. Georgieva, I. Kostova, N. Trendafilova, V. K. Rastogi, W. Kiefer 

J. Mol. Struct. 979 (2010) 115-121 

A new complex of coumarin-3-carboxylic acid (HCCA) with Pr(III) is synthesized and its 

structure and molecular properties are investigated by elemental analysis, IR, Raman, NMR 

measurements and quan- tum chemical calculations. The elemental analysis suggested the general 

formula Pr(CCA)2(NO3)(H2O). The HCCA ligand possesses two donor groups (deprotonated 

carboxylic and carbonylic) and can act as a bidentate ligand in two different binding modes. 

According to the complex general formula, two model Pr(III) structures accounting for the two 

binding modes of the ligand are modeled in gas phase and in solvent environment (DMSO). 

Geometrical parameters, vibrational frequencies, IR intensities and Raman activities as well as 
1
H 

and 
13

C NMR chemical shifts of HCCA and the two model Pr(III) structures are calculated with 

DFT method at B3LYP/SVP and B3LYP/6-31+G(d,p) levels. The comparative vibrational and 

NMR analyses, based on both experimental and theoretical data of the ligand and the two model 

Pr(III) structures predict a bidentate binding of the HCCA ligands to Pr(III) through the 

deprotonated carboxylic oxygen and the carbonylic oxygen. Vibrational, 
1
H and 

13
C NMR data 

able to distinguish the bidentate ligand binding modes are established. 
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37
DFT, ИЧ и ЯМР изследване на координационната способност на кумарин-3-

карбоксилова киселина към Pr(III) 

И. Георгиева, И. Костова, Н. Трендафилова, В. К. Растоги, В. Кифер 

J. Mol. Struct. 979 (2010) 115-121 

Синтезиран е нов комплекс на кумарин-3-карбоксиловата киселина (HCCA) с Pr(III) и 

неговата структура и молекулни свойства са изследвани чрез елементен анализ, ИЧ, 

Раман, ЯМР измервания и квантовохимични изчисления. Елементният анализ показа обща 

формула, Pr(CCA)2(NO3)(H2O). Лигандът HCCA притежава две донорни групи 

(депротонирана карбоксилна и карбонилна) и може да действа като бидентатен лиганд с 

два различни начина на свързване. В съответствие с общата формула на комплекса са 

моделирани две моделни структури на Pr(III)-CCA комплекса, отчитащи двата начина на 

свързване на лиганда, в газова фаза и в среда на разтворител (DMSO). Геометричните 

параметри, вибрационните честоти, инфрачервените интензитети и Рамановите 

активности, както и 
1
H и 

13
C ЯМР химичните отмествания на HCCA и двете моделни 

Pr(III) структури са изчислени с методите на теорията на функционала на плътността 

(ТФП/DFT) и теоретични нива B3LYP/SVP и B3LYP/6-31+G(d,p). Сравнителните 

вибрационни и ЯМР анализи, базирани на експериментални и теоретични данни за 

лиганда и двете моделни структури на Pr(III) комплекса, предсказват бидентатно 

свързване на лигандите HCCA с Pr(III) чрез депротонирания карбоксилен кислород и 

карбонилния кислороден атом. Установени са вибрационните, 
1
Н и 

13
С ЯМР данни, които 

могат да разграничат бидентатните начини на свързване на лиганда към лантанидния йон. 
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39
Synthesis and characterization of a dinuclear platinum complex with silsesquioxanate 

ligand 

N. Mintcheva, M. Tanabe, K. Osakada, I. Georgieva, Tz. Mihailov, N. Trendafilova 

J. Organom. Chem. 695 (2010) 1738-1743 

The first dinuclear platinum complex with a silsesquioxanate ligand {[Pt(Ph)(PEt3)2]2O11Si7(c-

C5H9)7(OH)} was synthesized by reaction of incompletely condensed silsesquioxane, (c-

C5H9)7Si7O9(OH)3 with trans-PtI (Ph)(PEt3)2. Multinuclear (
1
H, 

13
C, 

29
Si, and 

31
P) NMR data 

clearly show two unequivalent platinum moieties (Pt(Ph)(PEt3)2) bridged by bulky 

silsesquioxanate ligand. DFT calculations were performed to analyse the molecular structure 

and NMR properties of the new platinum complex. 

 

 

 

 

39
Синтез и охарактеризиране на диядрен комплекс на платината със 

силсескиоксанов лиганд 

Н. Минчева, М. Танабе, К. Осакада, И. Георгиева, Цв. Михайлов,  

Н. Трендафилова  

J. Organom. Chem. 695 (2010) 1738-1743 

Синтезиран е за първи път диядрен платинов комплекс със силсескиоксанов 

лиганд {[Pt(Ph)(PEt3)2]2O11Si7(c-C5H9)7(OH)} чрез реакция на непълно 

кондензиран силсескиоксан, (c-C5H9)7Si7O9(OH)3 с транс-PtI(Ph)(PEt3)2. 

Мултиядрените (
1
H, 

13
C, 

29
Si, и 

31
P) ЯМР данни ясно посочват два нееквивалентни 

платинови фрагмента (Pt(Ph)(PEt3)2), мостово свързани с обемистия 

силсескиоксанов лиганд. Проведени бяха DFT изчисления за анализ на молекулната 

структура и ЯМР свойствата на новия платинов комплекс. 
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40
Coordination properties of warfarin towards Pr(III) predicted from DFT and FTIR 

studies 

Tz. Mihaylov, N. Trendafilova, I. Georgieva, I. Kostova 

Chem. Phys. 374 (2010) 37-45 

The coordination behavior of warfarin towards Pr(III) in Pr(L)3·5H2O complex (L – warfarin) is 

investigated through molecular modeling at B3LYP/6-31G(d,p) level and consequent exhaustive 

comparative vibrational analysis of the ligand and the complex. The calculated NPA charges, 

Fukui functions and MEP values of the anionic ligand in solution pointed out that the oxygen 

atoms of the deprotonated hydroxyl and the coumarin carbonyl groups are the most probable 

reactive sites upon coordination. The metal–ligand binding mode of warfarin is predicted through 

molecular modeling and energy estima- tion of different Pr(III)–warfarin structures. In the most 

stable model structure, the ligand–metal binding is realized through the oxygen of the 

deprotonated OH group and the oxygen of the keto C=O group in pseudo-octahedral polyhedron. 

The suggested metal–ligand binding mode is confirmed by comparative vibrational analysis of 

the free ligand and various model structures with different metal–ligand binding modes. 
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40
 Координационни свойства на варфарина към Pr(III) предсказани от ТФП и ФТ-

ИЧ изследвания 

Цв. Михайлов, Н. Трендафилова, И. Георгиева, И Костова 

Chem. Phys. 374 (2010) 37-45 

Координационното поведение на варфарин спрямо Pr(III) в комплекса Pr(L)3·5H2O (L - 

варфарин) е изследвано чрез молекулно моделиране на ниво на теорията, B3LYP/6-

31G(d,p) и последващ изчерпателен сравнителен вибрационен анализ на лиганда и 

комплекса. Изчислените NPA заряди, функции на Фукуи и стойности на MEP на 

анионния лиганд в разтвор посочват, че кислородните атоми на депротонираните 

хидроксилни и кумаринови карбонилни групи са най-вероятните реактивни места за 

свързване към металния йон. Начинът на свързване варфарин – метал е предсказан чрез 

молекулно моделиране и оценка на енергията на различни Pr(III)-варфаринови 

структури. В най-стабилната структура, лигандът координира към метала чрез 

кислорода на депротонираната ОН група и кислорода на кето С=О групата, образувайки 

псевдооктаедричен полиедър. Предложеният начин на свързване метал-лиганд е 

потвърден чрез сравнителен вибрационен анализ на свободния лиганд и на моделни 

структури. 
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41
Molecular structure and spectroscopic studies on novel complexes of coumarin-3-

carboxylic acid with Ni(II), Co(II), Zn(II) and Mn(II) ions based on density functional 

theory 

B. S. Creaven, M. Devereux, I. Georgieva, D. Karcz, M. McCann, N. Trendafilova, M. Walsh 

Spectrochim Acta A 84 (2011) 275-285 

Novel Ni(II), Co(II), Zn(II) and Mn(II) complexes of coumarin-3-carboxylic acid (HCCA) were 

studied at experimental and theoretical levels. The complexes were characterized by elemental 

analyses, FT-IR, 1H NMR, 13C NMR and UV–Vis spectroscopy and by magnetic susceptibility 

measurements. The binding modes of the ligand and the spin states of the metal complexes were 

established by means of molecu- lar modelling of the complexes studied and calculation of 

their IR, NMR and absorption spectra at DFT(TDDFT)/B3LYP level. The experimental and 

calculated data verified high spin Ni(II), Co(II) and Mn(II) complexes and a bidentate binding 

through the carboxylic oxygen atoms (CCA2). The model calculations predicted pseudo 

octahedral trans-[M(CCA2)2 (H2O)2] structures for the Zn(II), Ni(II) and Co(II) complexes and a 

binuclear [Mn2(CCA2)4(H2O)2] structure. Experimental and calculated 
1
H, 

13
C NMR, IR and UV–

Vis data were used to distinguish the two possible bidentate binding modes (CCA1 and CCA2) 

as well as mononuclear and binuclear structures of the metal complexes. 
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41
Mолекулна структура и спектроскопски изследвания на нови комплекси на 

кумарин-3-карбоксилова киселина с Ni(II), Co(II), Zn(II) и Mn(II) йони на базата на 

теория на функционала на плътността 

B. С. Крийвън, М. Деверо, И. Георгиева, Д. Карч, М. Маккан, Н. Трендафилова, М. Уолш  

Spectrochim Acta A 84 (2011) 275-285 

Нови Ni(II), Co(II), Zn(II) и Mn(II) комплекси на кумарин-3-карбоксиловата киселина 

(HCCA) са изследвани с експериментални и теоретични методи. Комплексите са 

охарактеризирани посредством елементен анализ, ФТ-ИЧ, 
1
H ЯМР, 

13
C ЯМР и UV-Vis 

спектроскопски данни и измервания на магнитната възприемчивост. Начинът на свързване 

на лиганда и спиновите състояния на металните комплекси са установени чрез молекулно 

моделиране на изследваните комплекси и изчисляване на техните ИЧ, ЯМР и 

абсорбционни спектри с метода DFT(TDDFT)/B3LYP. Експерименталните и изчислените 

данни доказаха високоспинови Ni(II), Co(II) и Mn(II) комплекси и бидентатно свързване 

на лиганда чрез карбоксилните кислородни атоми (CCA2). Моделните изчисления 

предсказваха псевдооктаедрични транс-[M(CCA2)2(H2O)2] структури за комплексите 

Zn(II), Ni(II) и Co(II) и диядрена [Mn2(CCA2)4(H2O)2] структура. Експерименталните и 

изчислените 
1
H, 

13
C ЯМР, ИЧ и UV-Vis данни бяха използвани за разграничаване на двата 

възможни бидентатни начина на свързване (CCA1 и CCA2), както и на моно- и диядрените 

структури на металните комплекси. 
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42
DFT modeling, UV/Vis and IR spectroscopic study of acetylacetone - modified zirconia 

sol-gel materials 

I. Georgieva, N. Danchova, S. Gutzov, N. Trendafilova 

J. Mol. Mod. 18 (2012) 2409-2422 

Theoretical and spectroscopic studies of a series of monomeric and dimeric complexes formed 

through the modification of a zirconium butoxide precursor with acetylacetone and 

subsequent hydrolysis and/or condensa- tion have been performed by applying DFT/B3LYP/6-

31++G(d) and highly accurate RI-ADC(2) methods as well as IR and UV-Vis transmittance 

and diffuse reflectance spectroscopies. Based on DFT model calculations and simulated and 

experimental UV-Vis and IR spectra of all the studied structures, the most probable building 

units of the Zr(IV)–AcAc gel were predicted: the dimeric double hydroxo-bridged complex 

Zr2(AcAc)2(OH)4(OH)2br 9 and the monooxo-bridged complex Zr2(AcAc)2(OH)4Obr·2H2O 

12. In both structures, the two AcAc ligands are coordinated to one Zr atom. It was shown that 

building units 9 and 12 determine the photophysical and vibrational properties of the gel 

material. The observed UV-Vis and IR spectra of Zr(IV)-AcAc gel were interpreted and a 

relation between the spectroscopic and structural data was derived. The observed UV-Vis bands 

at 315 nm and 298/288 nm were assigned to partial ligand–metal transitions and to intra-/inter-

AcAc ligand transitions, respectively. 
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42
DFT моделиране, UV/Vis и ИЧ спектроскопско изследване на ацетилацетон – 

модифицирани циркониеви зол-гелни материали  

И. Георгиева, Н. Данчова, Ст. Гуцов, Н. Трендафилова 

J. Mol. Mod. 18 (2012) 2409-2422 

Проведени бяха теоретични и спектроскопски изследвания на серия мономерни и димерни 

комплекси, образувани чрез модифициране на прекурсор циркониев бутоксид с 

ацетилацетон и последваща хидролиза и/или кондензация с използване на DFT/B3LYP/6-

31++G(d) и точни RI-ADC(2) методи, както и инфрачервени, трансмисионни и дифузно-

отражателни UV-Vis спектри. Въз основа на DFT моделни изчисления, и симулирани и 

експериментални UV-Vis и ИЧ спектри на всички изследвани структури бяха предсказани 

най-вероятните градивни единици на гела, Zr(IV)-AcAc: димерният двойно хидрокси 

мостови свързан комплекс Zr2(AcAc)2(OH)4(OH)2br 9 и моно-окси мостови свързаният 

комплекс Zr2(AcAc)2(OH)4Obr·2H2O 12. В двете структури, двата лиганда AcAc са 

координирани към един Zr атом. Показано е, че градивните единици 9 и 12 определят 

фотофизичните и вибрационните свойства на гелообразния материал. Наблюдаваните UV-

Vis и ИЧ спектри на Zr(IV)-AcAc гела бяха интерпретирани и беше изведена корелация 

между спектроскопските и структурните данни. Установено бе, че наблюдаваните UV-Vis 

ивици при 315 nm и 298/288 nm се дължат, съответно на електронни преходи от лиганд 

към метал и вътрешно-/междулигандни електронни преходи на AcAc. 
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43
First Principles Investigations of Structure and Properties of Modified 

Multiferroic BiFeO3 

V. Antonov, I. Georgieva, N. Trendafilova, D. Kovacheva, K. Krezhov 

Solid State Sciences 14 (2012) 782-788 

First principles calculations have been performed to study the effects of the La
3+

 and Mn
3+

 

substitutions in the multiferroic BiFeO3. The real compositions Bi1-xLaxFeO3 and BiFe1-xMnxO3 

with x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 were modeled by substitution of one, two and three Bi
3+

 or Fe
3+

 by 

La
3+

 or Mn
3+

 in the orthorhombic BiFeO3 structure, respectively. Density functional theory 

within the generalized gradient approximation with Hubbard correction of Dudarev (GGA + 

U) and plane wave pseudo-potential approach has been used to track the changes that occur in 

the structural parameters, electronic structure, magnetic, optical and polarization properties of 

the modified BiFeO3. The substitution of one Bi
3+

 with La
3+

 increases the band gap energy 

whereas the augmentation of La
3+

 substitutes decreases it. The substitutions of Fe
3+

 with Mn
3+

 

do not change the band gap energy. The calculations predicted larger polarization of the 

modified BiFeO3, antiferromagnetism for Bi1-xLaxFeO3 and small ferrimagnetism for BiFe1-

xMnxO3. Better multiferroic properties are expected for BiFe1-xMnxO3 materials (x = 0.1, 0.2) 

due to the increasing polarization and ferrimagnetic behavior. The optical properties were 

estimated by the calculated imaginary and real parts of the dielectric function. The increase of 

La
3+

 and Mn
3+

 substitutes lead to lower absorption intensity at energy range 2-7 eV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

43
Изследвания от първи принципи на структурата и свойствата на 

модифициран мултифероичен BiFeO3 

V. Антонов, И. Георгиева, Н. Трендафилова, Д. Ковачева, К. Kрежов 

Solid State Sciences 14 (2012) 782-788 

Проведени са изчисления от първи принципи за изследване на ефектите от заместването 

на La
3+

 и Mn
3+

 в мултифероичен BiFeO3. Реалните състави Bi1-xLaxFeO3 и BiFe1-xMnxO3 с 

x = 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 бяха моделирани чрез заместване на един, два и три Bi
3+

 или Fe
3+

 

йони съответно с La
3+

 или Mn
3+ 

в орторомбичната структура на BiFeO3. За проследяване 

на промените, които настъпват в структурните параметри, електронната структура, 

магнитните, оптичните и поляризационните свойства на модифицирания BiFeO3, е 

използвана теория на функционала на плътността в рамките на обобщеното градиентно 

приближение с Хубард корекцията на Дударев (GGA + U) и подхода на плоско-

вълновите псевдопотенциали. Заместването на един Bi
3+

 с La
3+

 увеличава ширината на 

забранената зона, докато с увеличаване на заместителите La
3+

, тя намалява. 

Заместванията на Fe
3+

 с Mn
3+

 не променят ширината на забранената зона. Изчисленията 

предсказват по-голяма поляризация на модифицирания BiFeO3, антиферомагнетизъм за 

Bi1-xLaxFeO3 и малък феримагнетизъм за BiFe1-xMnxO3. По-добри мултифероични 

свойства се очакват за материалите BiFe1-xMnxO3 (x = 0.1, 0.2) поради нарастващата 

поляризация и феримагнитното поведение. Оптичните свойства са оценени чрез 

изчислените имагинерна и реална част на диелектричната функция. Увеличаването на 

заместителите La
3+

 и Mn
3+

 води до по-нисък интензитет на поглъщане в енергийния 

диапазон 2-7 eV. 
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44
NMR, IR and DFT studies of phenylplatinum complexes with O-monodentate 

coordinated silsesquioxanate and auxiliary phosphine ligands 

N. Mintcheva, I. Georgieva, Tz. Mihaylov, N. Trendafilova, M. Tanabe, K. Osakada 

J. Organom. Chem. 697(1) (2012) 23-32 

The molecular structure and spectroscopic properties of a series of phenylplatinum complexes 

containing silsesquioxanate and phosphine ligands with general formula trans-

[Pt{O10Si7(R)7(OH)2}(Ph)(L)2] (1: R = cyclo-C5H9, L = PEt3; 2: R = iso-C4H9, L = PEt3; 3: R = 

CH3, L = PEt3; 4: R = cyclo-C5H9, L = PMe3; 5: R = cyclo-C5H9, L = PMe2Ph; 6: R = cyclo-

C5H9, L = PPh2Me; 7: R = cyclo-C5H9, L = PPh3) have been investigated by DFT/OPW91/6-

31G(d) calculations, 
1
H, 

13
C, 

29
Si and 

31
P NMR and IR spectroscopy. DFT molecular modeling 

based on available X-ray and NMR data for complexes 1 and 2 allowed deriving structure-

NMR spectra correlations. It was found that the alkyl substituents (R) attached to Si atoms, 

cyclo-C5H9, iso-C4H9 and CH3, slightly influence the geometry and multinuclear NMR 

parameters of the complexes in the series studied. The molecular structures of the Pt(II) 

complexes with R = cyclo-C5H9 (4 -7) were predicted by DFT calculations of their simplified 

models with R = CH3 (4’ -7’). The geometry optimizations of 4’ -7’ showed square-planar 

configuration of Pt(II) center bonded to two trans phos- phine ligands, a phenyl group and an 

O-monocoordinated silsesquioxanate. The structures 4’ -6’ are stabilized by two 

intramolecular hydrogen bonds similar to 1 and 2. A fast conformer exchange process AB 

and switching of H-bonds in solution of 1-6 were suggested based on (i) the calculated 

conformer energies and small barrier of the process, and (ii) the observed single 1H NMR 

signal at low magnetic field. The stability of the Pt(II) complexes depends on the nature of the 

phosphine ligands and decreases in the order PMe2Ph > PMe3 > PPh2Me > PEt3 > PPh3. The 

PPh3 ligands attached to Pt(II) in 7 cause the largest geometry changes and a new set of weaker 

hydrogen bonds. The comparison of the calculated NMR and IR parameters with the 

experimental spectroscopic data reveals good coincidence and thus confirmed the suggested 

molecular structures. 
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44
 ЯМР, ИЧ и DFT изследвания на фенилплатинови комплекси с О-монодентатно 

координиран силсескиоксанат и фосфинови лиганди 

Н. Минчева, И. Георгиева, Ц. Михайлов, Н. Трендафилова, М. Танабе, К. Осакада 

J. Organom. Chem. 697(1) (2012) 23-32  

Молекулната структура и спектроскопските свойства на серия фенилплатинови 

комплекси, съдържащи силсескиоксанатни и фосфинови лиганди с обща формула trans-

[Pt{O10Si7(R)7(OH)2}(Ph)(L)2] (1: R = cyclo-C5H9, L = PEt3; 2: R = iso-C4H9, L = PEt3; 3: R = 

CH3, L = PEt3; 4: R = cyclo-C5H9, L = PMe3; 5: R = cyclo-C5H9, L = PMe2Ph; 6: R = cyclo-

C5H9, L = PPh2Me; 7: R = cyclo-C5H9, L = PPh3) са изследвани с помощта на 

DFT/OPW91/6-31G(d) изчисления, 
1
H, 

13
C, 

29
Si и 

31
P ЯМР и ИЧ спектроскопия. DFT 

молекулното моделиране, базирано на наличните рентгенови и ЯМР данни за 

комплексите 1 и 2, позволи извеждането на корелации между структурата и ЯМР 

спектроскопските данни. Установено е, че алкиловите заместители (R), цикло-C5H9, изо-

C4H9 и CH3, прикрепени към Si атоми влияят слабо върху геометрията и мултиядрените 

ЯМР параметри на комплексите в изследваната серия. Молекулните структури на Pt(II) 

комплексите с R = цикло-C5H9 (4 -7) са предсказани чрез DFT изчисления на 

опростените им модели с R = CH3 (4' -7'). Оптимизираните геометрии на 4' -7' показаха 

плоско-квадратна конфигурация на Pt(II) центъра, свързан с два транс-фосфинови 

лиганда, фенилна група и О-монокоординиран силсескиоксанат. Структурите 4' -6' са 

стабилизирани от две вътрешномолекулни водородни връзки, подобни на 1 и 2. Бърз 

процес на обмен на конформерите A B и превключване на водородните връзки в 

разтвора на 1-6 бяха предположени въз основа на (i) изчислените конформационни 

енергии и малката бариера на процеса, и (ii) наблюдавания единичен 
1
Н ЯМР сигнал при 

слабо магнитно поле. Стабилността на Pt(II) комплексите зависи от природата на 

фосфиновите лиганди и тя намалява в реда PMe2Ph > PMe3 > PPh2Me > PEt3 > PPh3. 

Лигандите PPh3, прикрепени към Pt(II) в 7, предизвикват най-големи промени в 

геометрията и нов набор от по-слаби водородни връзки. Сравнението на изчислените 

ЯМР и ИЧ параметри с експерименталните спектроскопски данни разкрива добро 

съвпадение и по този начин се потвърждават предложените молекулни структури. 
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46
Metal-ligand interactions in transition metal complexes of glyoxilic acid oxime 

I. Georgieva, N. Trendafilova 

Bul. Chem. Commun. 46 (2014) 196-202 

The simplest derivative of 2-(hydroxyimino)carboxylic acids, glyoxilic acid oxime (gaoH2), was 

used as a model compound for investigation of the metal-ligand interactions in a series of metal 

complexes: Cu(gaoH)2(H2O)2, Zn(gaoH)2(H2O)2, Co(gaoH)2(H2O)2, Ni(gaoH)2(H2O)2, 

[Cd(gaoH)2(H2O)2]H2O, K[Pd(gao)(gaoH)] and K[Pt(gao)(gaoH)].3/4H2O. The coordination 

abilities of the active ligand forms, gaoH− and gao
2−

,
 
in gas phase and in solution have been 

studied and discussed at theoretical level. In agreement with X-ray data for Cu(II), Zn(II), 

Cd(II), Pt(II) and Pd(II) complexes, the calculations have shown that the most preferred binding 

is the bidentate one through the carboxylic oxygen and the oxime nitrogen atoms (M-

gaoH(N,O)). The solvent polarization and the second gaoH− ligand play crucial role for the 

preferred M-gaoH(N,O) binding mode. The nature and the strength of the metal-ligand 

interactions were estimated in terms of molecular orbital analysis at the DFT(B3LYP/TZVP) 

level of theory. The largest interaction energy, accompanying by significant net charge transfer 

from the gao ligand to the metal ion was found for Cu(II) and Pt(II) complexes. 
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46
Mетал-лиганд взаимодействие в преходни метални комплекси на оксима на 

глиоксиловата киселина 

И. Георгиева, Н. Трендафилова 

Bul. Chem. Commun. 46 (2014) 196-202 

 

Най-простото производно на 2-(хидроксиимино)карбоксилните киселини, оксимът на 

глиоксиловата киселина (gaoH2), е използвано като моделно съединение за изследване на 

взаимодействията метал-лиганд в серия метални комплекси: Cu(gaoH)2(H2O)2, 

Zn(gaoH)2(H2O)2, Co(gaoH)2(H2O)2, Ni(gaoH)2(H2O)2, [Cd(gaoH)2(H2O)2]H2O, 

K[Pd(gao)(gaoH)] and K[Pt(gao)(gaoH)]·3/4H2O. Координационните способности на 

активните форми на лиганда, gaoH
- 

и gao
2-

, в газова фаза и в разтвор са изследвани и 

обсъдени на теоретично ниво. В съгласие с рентгено-структурните данни за комплексите 

на Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pt(II) и Pd(II), изчисленията показват, че най-предпочитаното 

свързване е бидентатно чрез карбоксилния кислород и азотния атом на оксима (M-

gaoH(N,O)). Поляризацията на разтворителя и вторият лиганд gaoH
-
 играят решаваща 

роля за предпочитания начин на свързване, M-gaoH(N,O). Характерът и силата на метало-

лигандните взаимодействия са оценени с помощта на молекулно-орбиталния анализ на 

DFT(B3LYP/TZVP) ниво на теория. Най-голямата енергия на взаимодействието, 

придружена от значителен пренос на заряд от лиганда gao към металния йон, е 

установена за комплексите Cu(II) и Pt(II). 
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47 
Lanthanide and transition metal complexes of bioactive coumarins: Molecular 

modeling and spectroscopic studies 

I. Georgieva, Tz Mihaylov, N. Trendafilova 

J. Inorg. Biochem. 135 (2014) 100–112 

The present paper summarizes theoretical and spectroscopic investigations on a series of active 

coumarins and their lanthanide and transition metal complexes with application in medicine and 

pharmacy. Molecular modeling as well as IR, Raman, NMR and electronic spectral simulations at 

different levels of theory were performed to obtain important molecular descriptors: total energy, 

formation energy, binding energy, stability, conformations, structural parameters, electron 

density distribution, molecular electrostatic potential, Fukui functions, atomic charges, and 

reactive indexes. The computations are performed both in gas phase and in solution with 

consideration of the solvent effect on the molecular structural and energetic parameters. The 

investigations have shown that the advanced computational methods are reliable for prediction of 

the metal–coumarin binding mode, electron density distribution, thermodynamic properties as 

well as the strength and nature of the metal–coumarin interaction (not experimentally accessible) 

and correctly interpret the experimental spectroscopic data. Known results from biological tests 

for cytotoxic, antimicrobial, anti-fungal, spasmolytic and anti-HIV activities on the studied metal 

complexes are reported and discussed. 
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47 
Лантанидни и преходни метални комплекси на биоактивни кумарини: 

Молекулно моделиране и спектроскопски изследвания 

И. Георгиева, Цв. Михайлов, Н. Трендафилова 

J. Inorg. Biochem. 135 (2014) 100–112 

Настоящата статия обобщава теоретични и спектроскопски изследвания на серия активни 

кумарини и техните комплекси с лантаниди и преходни метали с приложение в 

медицината и фармацията. Моделирането на молекули, както и симулациите на 

инфрачервени, Раманови, ЯМР и електронни спектри на различни нива на теорията са 

проведени, за да се получат важни молекулни дескриптори: обща енергия, енергия на 

образуване, енергия на свързване, стабилност, конформации, структурни параметри, 

разпределение на електронната плътност, молекулен електростатичен потенциал, функции 

на Фукуи, атомни заряди и реактивни индекси. Изчисленията са извършени, както в газова 

фаза, така и в разтвор с отчитане на ефекта на разтворителя върху молекулните структурни 

и енергетични параметри. Изследванията показаха, че съвременните изчислителни методи 

са надеждни за предсказване на начина на свързване на метала с кумарини, 

разпределението на електронната плътност, термодинамичните свойства, както и силата и 

естеството на взаимодействието между метала и кумарина (експериментално недостъпно) 

и правилно интерпретират експерименталните спектроскопски данни. Докладвани и 

обсъдени са известни резултати от биологични тестове за цитотоксична, антимикробна, 

противогъбична, спазмолитична и анти-HIV активност на изследваните метални 

комплекси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

48
Adsorption of the Herbicide 4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA) by Goethite 

M. Kersten, D. Tunega, I. Georgieva, N. Vlasova, R. Branscheid 

Environ. Sci. Techn., 48 (2014) 11803–11810 

Interaction between the goethite surface and 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA) 

herbicide was studied using density functional theory (DFT) calculations combined with 

molecular dynamics (MD). The important step made here lies in the use of a periodic DFT 

method enabling the study of a mineral surface of different protonation states, in strong contrast 

with previous molecular modeling studies limited to single protonation state corresponding to the 

point of zero charge. Different surface OH groups and MCPA proton states were used to mimic 

the strong effects of pH on the outer- and inner-sphere surface complexes that are theoretically 

possible, together with their binding energies, and their bond lengths. Modeling both a solvated 

and a protonated (110) goethite surface provided a major breakthrough in the acidic adsorption 

regime. An outer-sphere complex and a monodentate inner-sphere complex with the neutral 

MCPA molecule were found to be the most energetically stable adsorbate forms. MD modeling 

predicted that the latter forms via the sharing of the carbonyl oxygen between the MCPA 

carboxylate group and a singly coordinated surface hydroxyl group, releasing an H2O molecule. 

All the other complexes, including the bidentate inner-sphere complex, had higher relative 

energies and were therefore less likely. The two most likely DFT-optimized structures were used 

to constrain a surface complexation model applying the charge distribution multisite 

complexation (CD-MUSIC) approach. The adsorption constants for the complexes were 

successfully fitted to experimental batch equilibrium data. 
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48
Aдсорбция на хербицида 4-хлоро-2-метилфеноксиоцетна киселина (MCPA) върху 

гьотит 

M. Kерстен, Д. Тунега, И. Георгиева, Н. Власова, Р. Браншайд 

Environ. Sci. Techn., 48 (2014) 11803–11810 

Взаимодействието между повърхността на гьотит и хербицида 4-хлоро-2-

метилфеноксиоцетна киселина (MCPA) е изследвано с помощта на изчисления с теорията 

на функционала на плътността (DFT) в комбинация с молекулна динамика (MД). Важната 

стъпка, направена тук, се състои в използването на периодичен DFT метод, позволяващ 

изследването на повърхността на минерала в различни протонирани състояния, в силен 

контраст с предишни изследвания с молекулно моделиране, ограничени до едно състояние 

на протониране, съответстващо на точката на нулев заряд (PZC). Използвани са различни 

повърхностни ОН групи и протонни състояния на MCPA, за да се симулират силните 

ефекти на рН върху теоретично възможните физи- и хемисорбирани комплекси на 

повърхността, заедно с техните енергии на свързване и дължини на връзките. 

Моделирането, както на солватираната, така и на протонираната (110) повърхност на 

гьотит осигури сериозен успех в режима на адсорбция в кисела среда. Установено е, че 

физисорбираният комплекс и монодентатният хемисорбиран комплекс с неутралната 

молекула MCPA са енергетично най-стабилните адсорбционни форми. MД предсказа, че 

последната се образува чрез споделяне на карбонилния кислород между карбоксилатната 

група на MCPA и моно-координираната повърхностна хидроксилна група, като се 

освобождава молекула H2O. Всички останали комплекси, включително бидентатен 

хемисорбиран комплекс имат по-високи относителни енергии и следователно са по-малко 

вероятни. Двете най-вероятни DFT-оптимизирани структури бяха използвани за 

ограничаване на модела на повърхностно комплексообразуване, прилагайки подхода CD-

MUSIC (charge distribution multisite complexation). Константите на адсорбция за 

комплексите бяха успешно адаптирани към експерименталните данни за равновесието на 

адсорбционните форми. 
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50
 Spectroscopic studies, DFT calculations and cytotoxic activity of novel silver(I) complexes 

of hydroxy ortho-substituted-nitro-2H-chromen-2-one ligands and a phenanthroline adduct 

M. Mujahid, A. Folytn-Arfa Kia, B. Duff, D. A. Egan, M. Devereux, S. McClean, M. Walsh,  

I. Georgieva, N. Trendafilova, B. S. Creaven 

J. Inorg. Biochem. 153 (2015) 103-113 

Silver(I) complexes of coumarin-based ligands and one of their phenanthroline (phen) adducts 

have been prepared and characterized using microanalytical data, molar conductivity, IR, 
1
H and 

13
C NMR, UV–Vis, and atomic absorption (AAS) spectroscopies. The binding modes of the 

coumarin-based ligands and the most probable structure of their Ag(I) complexes were predicted 

by means of molecular modeling and calculations of their IR, NMR, and absorption spectra using 

density functional theory (DFT). The cytotoxicity of the compounds studied against human-

derived hepatic carcinoma cells (Hep-G2) and a renal cancer cell line (A498) showed that the 

complexes were more cytotoxic than the clinically used chemotherapeutic, mitoxantrone. The 

compounds showed little interaction with DNA and also did not show nuclease activity but 

manifested excellent superoxide dismutase activity which may indicate that their mechanism of 

action is quite different to many metal-based therapeutics. 
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50
 Спектроскопски изследвания, DFT изчисления и цитотоксична активност на нови 

сребърни(I) комплекси на хидрокси орто-заместени нитро-2H-хромен-2-он лиганди и 

фенантролинов адукт 

М. Муджахид, А. Фолитн-Арфа Киа, Б. Duff, D. А. Игън, М. Деверо, С. Макклин, М.Уолш, 

И. Георгиева, Н. Трендафилова, Б. С. Креавен 

J. Inorg. Biochem. 153 (2015) 103-113 

Сребърни(I) комплекси на кумаринови лиганди и един от техните фенантролинови (phen) 

адукти са синтезирани и охарактеризирани с помощта на микроаналитични данни, моларна 

проводимост, ИЧ, 
1
H и 

13
C ЯМР, UV-Vis и атомно-абсорбционна (AAS) спектроскопия. 

Начинът на свързване на кумариновите лиганди и най-вероятната структура на техните 

Ag(I) комплекси бяха предсказани чрез молекулно моделиране и изчисления на техните 

ИЧ, ЯМР и абсорбционни спектри с помощта на теория на функционала на плътността 

(DFT). Изследваната цитотоксичност на съединенията срещу клетки на чернодробен 

карцином, получени от човек (Hep-G2), и клетъчна линия на бъбречен рак (A498) показа, 

че комплексите са по-цитотоксични от клинично използвания химиотерапевтик 

митоксантрон. Съединенията показват слабо взаимодействие с ДНК и не проявяват 

нуклеазна активност, но имат отлична супероксидна дисмутазна активност, което може да 

подсказва, че механизмът им на действие е доста различен от този на много метални 

терапевтични средства. 
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51
Synthesis, Spectroscopic Characterization, Theoretical DFT Calculations and 

Antimicrobial Properties of Silver(I) Complexes of 2,2’-Bipyridine and 1,10-Phenanthroline 

S. Aslam, A. A. Isab, M. A. Alotaibi, M. Saleem, M. Monim-ul-Mehboob, S. Ahmad,  

I. Georgieva, N. Trendafilova 

Polyhedron 115 (2016) 212-218 

Silver(I) complexes of 2,2’-bipyridine (bpy) and 1,10-phenanthroline (phen), namely 

[Ag(bpy)2]NO3, [Ag(bpy)(CN)]·bpy, [Ag(phen)2]NO3, [Ag(phen)(CN)] and 

[Ag(phen)(CN)]·phen, were prepared and characterized by elemental analysis and IR, 
1
H and 

13
C 

NMR spectroscopies. In the nitrate complexes, both the bpy or phen ligands were bound to the 

Ag(I) ion, whereas in the cyanide complexes only one N,N’-chelating ligand was found in the 

inner coordination sphere. For a reliable interpretation of the experimental IR and NMR spectra 

of the complexes studied, molecular modelling and the corresponding spectral calculations were 

performed using density functional theory (DFT). The spectroscopic data were consistent with 

the presence of N,N’-bidentate linked bpy and phen ligands in the complexes and indicated 

coordination of the cyanido group to the Ag(I) ion. The antimicrobial activities for two of the 

complexes were evaluated by minimum inhibitory concentration experiments and the results 

showed that the complexes (especially [Ag(phen)2]NO3) exhibited significant activities against 

gram-negative bacteria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) and molds (Aspergillus 

niger, Penicillium citrinum), while their activity against yeasts (Candida albicans, Saccharomyces 

cerevisiae) was poor. 
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51
Синтез, спектроскопско охарактеризиране, DFT изчисления и антимикробни 

свойства на сребърни(I) комплекси на 2,2'-бипиридин и 1,10-фенантролин 

S. Аслам, А. А. Исаб, М. А. Алотайби, М. Салим, М. Моним-ул-Мехбуб, С. Ахмад,  

И. Георгиева, Н. Трендафилова 

Polyhedron 115 (2016) 212-218 

Получени са сребърни(I) комплекси на 2,2'-бипиридин (bpy) и 1,10-фенантролин (phen), а 

именно [Ag(bpy)2]NO3, [Ag(bpy)(CN)]·bpy, [Ag(phen)2]NO3, [Ag(phen)(CN)] и 

[Ag(phen)(CN)]·phen, които са охарактеризирани чрез елементен анализ и ИЧ, 
1
H и 

13
C 

ЯМР спектроскопия. В нитратните комплекси и двата лиганда, bpy или phen, са свързани с 

Ag(I) йона, докато в цианидните комплекси във вътрешната координационна сфера е 

открит само един N,N'-хелатен лиганд. За надеждна интерпретация на експерименталните 

ИЧ и ЯМР спектри на изследваните комплекси бяха проведени молекулно моделиране и 

изчисления на спектралните данни с помощта на теория на функционала на плътността 

(DFT). Спектроскопските данни са в съответствие с наличието на N,N'-бидентатно 

свързани bpy и phen лиганди в комплексите и показват координация на цианидо групата 

към Ag(I) йон. Антимикробната активност за два от комплексите беше оценена чрез 

експерименти с минимална инхибираща концентрация и резултатите показаха, че 

комплексите (особено [Ag(phen)2]NO3) проявяват значителна активност срещу грам-

отрицателни бактерии (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) и плесени (Aspergillus 

niger, Penicillium citrinum), докато активността им срещу дрожди (Candida albicans, 

Saccharomyces cerevisiae) е слаба. 
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52
Novel Silver(I) Complexes of Coumarin Oxyacetate Ligands and their Phenanthroline 

Adducts: Antimicrobial Activity, Structural and Spectroscopic Characterisation 

M. Mujahid, N. Trendafilova, A. Foltyn-Kia, G. Rosair, K. Kavanagh, M. Walsh, S. McClean, B. 

S. Creaven, I. Georgieva 

J. Inorg. Biochem. 163 (2016) 53-67 

Novel silver(I) complexes of coumarin oxyacetate ligands and their phenanthroline adducts have 

been prepared and characterised by microanalytical data and spectroscopic techniques (IR, 
1
H, 

13
C NMR, UV–Vis). The crystal structure of one Ag(I) complex was determined by X-ray 

diffraction analysis. The experimental spectroscopic data have been interpreted on the basis of 

molecular structure modeling and subsequent spectra simulation with density functional theory 

method. The binding modes of the coumarins and phenanthroline ligands (monodentate, 

bidentate, bridging) to Ag(I) have been theoretically modelled and discussed as to the most 

probable ligand binding in the series of complexes studied. The antimicrobial and antifungal 

activities have been determined and the complexes were found to have mostly moderate 

antibacterial activity but some of the phenanthroline adducts were found to have antifungal 

activity against the clinically important fungus C. albicans, comparable to that of the commercial 

agents, Amphotericin B and Ketoconazole. Preliminary investigations into the possible 

mechanism of action of the silver complexes indicated that they did not interact with DNA via 

nuclease activity or intercalation but the ability to act as a superoxide dismutase mimetic may be 

related to their antimicrobial activity. 
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52
 Нови сребърни(I) комплекси на кумаринови оксиацетатни лиганди и техните 

фенантролинови адукти: Антимикробна активност, структурно и спектроскопско 

охарактеризиране 

M. Муджахид, Н. Трендафилова, А. Фолтин-Киа, Г. Розаир, К. Кавана, М. Уолш, С. 

Макклин, Б. С. Креавен, И. Георгиева 

J. Inorg. Biochem. 163 (2016) 53-67 

Получени са нови сребърни(I) комплекси на кумаринови оксиацетатни лиганди и техните 

фенантролинови адукти, които са охарактеризирани чрез микроаналитични данни и 

спектроскопски техники (ИЧ, 
1
H, 

13
C ЯМР, UV-Vis). Кристалната структура на един Ag(I) 

комплекс е определена чрез рентгенов дифракционен анализ. Експерименталните 

спектроскопски данни са интерпретирани въз основа на моделиране на молекулната 

структура и последваща симулация на спектрите с метода на теорията на функционала на 

плътността (DFT). Начинът на свързване на кумарините и фенантролиновите лиганди 

(монодентатни, бидентатни, мостови) с Ag(I) са моделирани и анализирани, и е 

предсказано най-вероятното свързване на лиганда в изследваната серия комплекси. 

Определена е антимикробната и противогъбичната активност и е установено, че 

комплексите имат предимно умерена антибактериална активност. Някои от 

фенантролиновите адукти, обаче имат противогъбична активност към клинично важната 

гъбичка C. albicans, сравнима с тази на търговските агенти - Amphotericin B и Ketoconazole. 

Предварителните изследвания на възможния механизъм на действие на сребърните 

комплекси показват, че те не взаимодействат с ДНК чрез нуклеазна активност или 

интеркалация, но способността им да действат като наподобяващи супероксидантната 

дисмутаза може да е свързана с антимикробната им активност. 
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53
DFT study of the molecular and crystal structure and vibrational analysis of cisplatin 

I. Georgieva, N. Trendafilova, N. Dodoff, D. Kovacheva 

Spectrochim. Acta Part A 176 (5) (2017) 58-66 

 

DFT and periodic-DFT (PAW-PBE method, code VASP) calculations have been performed to 

study the structural and vibrational characteristics of cis-diamminedichloroplatinum(II) 

(cisplatin) at molecular and outside molecular level. To estimate the effect of the intermolecular 

interactions in crystal on the structural and vibrational properties of cisplatin, three theoretical 

models are considered in the present study: monomer (isolated molecule), hydrogen bonded 

dimer and periodic solid state structures. The work focused on the role of the theoretical models 

for correct modeling and prediction of geometrical and vibrational parameters of cisplatin. It has 

been found that the elaborate three-dimensional intermolecular hydrogen bonding network in the 

crystalline cisplatin significantly influences the structural and vibrational pattern of cisplatin and 

therefore the isolated cisplatin molecule is not the correct computational model regardless of the 

theoretical level used. To account for the whole intermolecular hydrogen bonding network in 

direction of both a and c axis and for more reliable calculations of structural and vibrational 

parameters periodic DFT calculations were carried out in the full crystalline periodic 

environment with the known lattice parameters for each cisplatin polymorph phase. The model 

calculations performed both at molecular level and for the periodic structures of alpha and beta 

cisplatin polymorph forms revealed the decisive role of the extended theoretical model for 

reliable prediction of the structural and vibrational characteristics of cisplatin. The powder 

diffraction pattern and the calculated IR and Raman spectra predicted beta polymorph form of 

our cisplatin sample freshly synthesized for the purposes of the present study using the Dhara's 

method. The various rotamers realized in the polymorph forms of cisplatin were explained by the 

low population of the large number of rotamers in solution as well as with the high rotamer 

interconversion rate due to the low energy barrier. 
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53
 DFT изследване на молекулната и кристалната структура и вибрационен 

анализ на цисплатина 

И. Георгиева, Н. Трендафилова, Н. Додов, Д. Ковачева 

Spectrochim. Acta Part A 176 (5) (2017) 58-66 

Проведени са DFT и периодични-DFT (метод PAW-PBE, код VASP) изчисления за 

изследване на структурните и вибрационните характеристики на цис-

диаминодихлороплатина(II) (цисплатина) на молекулно и извънмолекулно ниво. За да се 

оцени влиянието на междумолекулните взаимодействия в кристала върху структурните и 

вибрационните свойства на цисплатина, в настоящото изследване са разгледани три 

теоретични модела: мономер (изолирана молекула), димерен клъстер с водородни връзки и 

периодични структури в твърда фаза. Изследването е фокусирано върху ролята на 

теоретичните модели за правилното моделиране и прогнозиране на геометричните и 

вибрационните параметри на цисплатина. Установено е, че сложната триизмерна мрежа от 

междумолекулни водородни връзки в кристалната цисплатина оказва значително влияние 

върху структурния и вибрационния модел на цисплатина и поради това изолираната 

молекула на цисплатина не е подходящ изчислителен модел, независимо от използваното 

теоретично ниво. За да се отчете цялата мрежа от междумолекулни водородни връзки по 

посока на осите a и c и за по-надеждни изчисления на структурните и вибрационните 

параметри, бяха проведени периодични DFT изчисления в пълна кристална периодична 

среда с известни параметри на решетката за всяка полиморфна форма на цисплатина. 

Изчисленията на модела, извършени, както на молекулно ниво, така и за периодичните 

структури на алфа и бета полиморфните форми на цисплатина, показаха решаващата роля 

на разширения теоретичен модел за надеждно предсказване на структурните и 

вибрационните характеристики на цисплатина. Праховата дифракционна картина и 

изчислените инфрачервени и Раманови спектри предсказват бета полиморфна форма за 

нашата проба цисплатина, прясно синтезирана за целите на настоящото изследване по 

метода на Dhara. Различните ротамери, реализирани в полиморфните форми на 

цисплатина, се обясняват с малката заселеност на голям брой ротамери в разтвор, както и с 

голямата скорост на ротамерна интерконверсия поради ниската енергетична бариера. 
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 Synthesis, X-ray Structure, Spectroscopic (IR, NMR) Analysis and DFT Modeling of a 

New Polymeric Zinc(II) Complex of Cystamine, [Zn(Cym-Cym)Cl2]n 

M. Akhtar, A. I. Alharthi, M. A. Alotaibi, N. Trendafilova, I. Georgieva, M. N. Tahir, M. 

Mazhar, A. A. Isab, S. Ahmad 

Polyhedron 122 (2017) 105-115 

A novel polymeric Zn–cystamine complex, [Zn(Cym-Cym)Cl2]n (1) was obtained by the reaction 

of ZnCl2 and the disulfide bridged cystamine dihydrochloride ligand (Cym-Cym·2HCl) in the 

presence of 1,2-diaminoethane (en). A similar reaction of the corresponding monomeric thiol, 

cysteamine hydrochloride(CymH·HCl) yielded a tetrameric cyclic complex, [Zn4Cym4Cl4] (2). 

The X-ray diffraction analysis revealed that each zinc atom in 1 is coordinated by two nitrogen 

atoms of the bridging Cym-Cym ligands and two chloride ions, which complete the tetrahedral 

environment of Zn(II). During the reaction the cystamine ligand retained the disulfide linkage 

and the sulfur atoms remained uncoordinated. Combined experimental and theoretical IR, 
1
H, and 

13
C NMR spectroscopic studies of the isolated ligands and their complexes, 1 and 2 were applied 

to derive structure-spectra correlation for the complexes. The assignment of the solid state IR 

spectra of 1 and 2 was performed by means of periodic DFT modeling and frequency calculations 

using DFT/PAW-PBE methodology. The vibrational modes sensitive to the N- and S ligand 

coordination to Zn(II) and to the type of the coordination polyhedron were determined. The C–S 

stretching vibrations were assumed to be the characteristic modes for prediction of different 

binding behavior of the CS donor group in complexes 1 and 2. The 
13

C NMR data are able to 

distinguish the ligand N-binding to Zn(II) in 1 and S-binding in 2. 
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 Синтез, кристалографска структура, спектроскопски (ИЧ, ЯМР) анализ и DFT 

моделиране на нов полимерен цинков(II) комплекс на цистамина, 

 [Zn(Cym-Cym)Cl2]n 

M. Ахтар, А. И. Алхарти, М. А. Алотайби, Н. Трендафилова, И. Георгиева, М. Н. Тахир, 

М. Мазхар, А. А. Исаб, С. Ахмад 

Polyhedron 122 (2017) 105-115 

Нов полимерен Zn-цистаминов комплекс, [Zn(Cym-Cym)Cl2]n (1), е получен чрез реакцията 

на ZnCl2 и дисулфидния мостово свързан цистаминов дихидрохлориден лиганд (Cym-Cym-

2HCl) в присъствието на 1,2-диаминоетан (en). При подобна реакция на съответния 

мономерен тиол, цистеамин хидрохлорид (CymH-HCl), се получава тетрамерен цикличен 

комплекс, [Zn4Cym4Cl4] (2). Рентгеновият дифракционен анализ показа, че всеки цинков 

атом в 1 е свързан с два азотни атома на мостовите лиганди Cym-Cym и два хлоридни 

йона, които допълват тетраедричното обкръжение на Zn(II). По време на реакцията, 

цистаминовият лиганд запазва дисулфидната връзка, а серните атоми остават 

некоординирани. Комбинираните експериментални и теоретични ИЧ, 
1
Н и 

13
С ЯМР 

спектроскопски изследвания на изолираните лиганди и техните комплекси, 1 и 2, бяха 

приложени за получаване на структурно-спектроскопска корелация за комплексите. 

Интерпретирането на инфрачервените спектри в твърдо състояние на 1 и 2 беше 

извършено чрез периодично DFT моделиране и изчисления на вибрационните честоти с 

метода DFT/PAW-PBE. Определени са вибрационните моди, чувствителни към 

координацията на лиганда чрез N- и S-атомите към Zn(II) и към типа на координационния 

полиедър. Установено е, че валентните С-S вибрации са характеристични за предсказване 

на начина на свързване на CS донорната група в комплексите 1 и 2. Данните от 
13

С ЯМР са 

в състояние да разграничат N-свързването на лиганда към Zn(II) в 1 и S-свързването в 2. 
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Solid state DFT modeling and vibrational characterisation of butylenediammonium and 

hexylenediammonium hexafluorosilicate, NH3(CH2)nNH3SiF6 (n = 4 and 6) 

A. Ouasri, F. Lambarki, A. Rhandour, Ts. K. Zahariev, N. Trendafilova, I. Georgieva 

Vib. Spectrosc. 88 (2017) 83-93 

Experimental and periodic DFT studies of the structural and vibrational (infrared and Raman) 

properties of two alkylenediammonium hexafluorosilicate compounds, NH3(CH2)4NH3SiF6 (1) 

and NH3(CH2)6NH3SiF6 (2), have been performed in crystal phase, where three-dimensional N-

H···F hydrogen bonds (HB) network was formed. The analysis of the vibrational spectra was 

supported by factor group analysis, periodic DFT modeling and spectra calculations of 1 and 2 in 

solid state using the unit cell parameters obtained from the experiment. The splitting of the 

degenerated modes of 1 and 2 was explained by site effects on the internal modes of the isolated 

ions due to symmetry lowering in the crystals. Stronger N-H···F hydrogen bonding was 

suggested for 2 in comparison to 1. The effect of the HB interactions on the geometrical and 

vibrational characteristics of the ions in the complexes studied was examined. It was shown that 

the frequencies of the stretching Si-F modes could be used as characteristic spectroscopic data for 

estimation of the HB relative strength in the series of alkylenediammonium hexafluorosilicate. 
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 DFT моделиране в твърдо състояние и вибрационно охарактеризиране на 

бутилендиамониев и хексилендиамониев хексафлуоросиликат,  

NH3(CH2)nNH3SiF6 (n = 4 and 6) 

А. Уасри, Ф. Ламбарки, А. Рандур, Цв. К. Захариев, Н. Трендафилова, И. Георгиева 

Vib. Spectrosc. 88 (2017) 83-93 

Проведени са експериментални и периодични DFT изследвания на структурните и 

вибрационните (инфрачервени и Раманови) свойства на две алкилендиамониеви 

хексафлуоросиликатни съединения, NH3(CH2)4NH3SiF6 (1) и NH3(CH2)6NH3SiF6 (2), в 

кристална фаза, където е образувана триизмерна мрежа от N-H···F водородни връзки (HB). 

Анализът на вибрационните спектри беше подпомогнат от фактор групов анализ, 

периодично DFT моделиране и изчисления на спектрите на 1 и 2 в твърда фаза, като за 

начални стойности бяха използвани параметрите на единичната клетка, получени от 

експеримента. Разцепването на изродените вибрационни моди на 1 и 2 беше обяснено с 

ефектите на точковата група на симетрия върху основните вибрационни моди на 

изолираните йони поради понижаване на симетрията в кристалите. Предполага се по-

силно N-H···F водородно свързване за 2 в сравнение с 1. Оценен е ефектът на водородните 

взаимодействия върху геометричните и вибрационните характеристики на йоните в 

изследваните комплекси. Показано е, че честотите на валентните Si-F вибрации могат да се 

използват като характерни спектроскопски данни за оценка на относителната сила на НВ в 

серията алкилендиамониев хексафлуоросиликат. 
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Synthesis, characterization, DFT calculations and antimicrobial studies of 

cadmium(II) sulfate complexes of thioureas and 2-mercaptopyridine; X-ray 

structures of polymeric diaqua(N,N'-dimethylthiourea) sulfatocadmium(II) and 

bis(2-mercaptopyridine) sulfatocadmium(II) 

S. Ahmad, M. Saleem, I. Georgieva, T. Ruffer, D. Schaarschmidt, H. Lang, G. Murtaza, I. 

Hussain, Habir-ur-Rehman, A.A. Isab, M.R. Malik, S. Ali 

Polyhedron 149 (2018) 126-133 

Cadmium(II) complexes of thioureas, [Cd(Tu)(SO4)(H2O)2]n (1), [Cd(Dmtu)(SO4)(H2O)2]n (2) 

and [Cd(Mpy)2(SO4)]n (3) (Tu = thiourea, Dmtu = N,N’ -dimethylthiourea and Mpy = 2-

mercaptopyridine) were prepared and characterized by IR and NMR spectroscopy, and thermal 

analysis. While the solid state structure of 1 is known in the literature, the structures of 2 and 3 

were determined by single crystal X-ray crystallography. Complexes 2 and 3 exist in the form of 

one-dimensional polymers. In 2, each cadmium atom is octahedrally coordinated by two doubly 

bridging Dmtu ligands, two sulfate ions and two water molecules. In 3, the octahedral 

coordination at the cadmium atom is attained by four bridging Mpy ligands and two sulfate ions. 

The results of the thermal analyses of 1 and 2 indicate a good correlation between the calculated 

and found weight loss values. The IR spectra of 1–3 were simulated and interpreted by means of 

periodic DFT calculations of their modelled polymeric solid state structures. The IR and NMR 

spectroscopic data are consistent with sulfur coordination of the thiones and oxygen 

coordination of the bridging sulfato group to the cadmium(II) ions. The antimicrobial activities 

of the complexes were evaluated by their minimum inhibitory concentrations and the results 

showed that the complexes exhibit moderate activities against gram-negative bacteria 

(Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa). The activities against molds (Aspergillus niger 

and Penicillium citrinum) were poor, while the complexes were almost ineffective against yeasts 

(Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae). 
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 Синтез, охарактеризиране, DFT изчисления и антимикробни изследвания на 

сулфатни комплекси на кадмий(II) с тиоурея и 2-меркаптопиридин; 

кристалографски структури на полимерни диаква(N,N'-диметилтиоурея) 

сулфатокадмий(II) и бис(2-меркаптопиридин)сулфатокадмий(II) 

S. Ахмад, М. Салим, И. Георгиева, Т. Руфър, Д. Шааршмидт, Х. Ланг, Г. Муртаза, 

И. Хусейн, Хабир-ур-Рехман, А.А. Исаб, М.Р. Малик, С. Али 

Polyhedron 149 (2018) 126-133 

Кадмиеви (II) комплекси на тиоуреа, [Cd(Tu)(SO4)(H2O)2]n (1), [Cd(Dmtu)(SO4)(H2O)2]n (2) 

и [Cd(Mpy)2(SO4)]n (3) (Tu = тиоурея, Dmtu = N, N’ -диметилтиокарбамид и Mpy = 2-

меркаптопиридин) са получени и охарактеризирани чрез ИЧ и ЯМР спектроскопия и 

термичен анализ. Структурата на 1 в твърда фаза е известна в литературата, докато 

структурите на 2 и 3 са определени чрез монокристална рентгенова кристалография. 

Комплексите 2 и 3 съществуват под формата на едноизмерни полимери. В 2 всеки 

кадмиев атом е в октаедрично обкръжение от координирани два двойно мостово свързани 

Dmtu лиганда, два сулфатни йона и две водни молекули. В 3 октаедричната координация 

на кадмиевия атом се постига от четири мостови лиганда Mpy и два сулфатни йона. 

Резултатите от термичните анализи на 1 и 2 показват добра корелация между изчислените 

и намерените стойности на загубата на тегло. ИЧ спектрите на 1-3 са симулирани и 

интерпретирани чрез периодични DFT изчисления на моделните им полимерни структури 

в твърда фаза. Данните от ИЧ и ЯМР спектроскопски измервания са в съответствие с 

координирането на тионите чрез S-атом и на мостовата сулфатна група чрез О-атом към 

кадмий(II). Антимикробната активност на комплексите е оценена чрез минималните им 

инхибиторни концентрации и резултатите показват, че комплексите проявяват умерена 

активност срещу грам-отрицателни бактерии (Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa). 

Активността срещу плесени (Aspergillus niger и Penicillium citrinum) е слаба, докато 

комплексите са почти неефективни срещу дрожди (Candida albicans и Saccharomyces 

cerevisiae). 
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Synthesis, crystal structure and DFT studies of a novel dinuclear copper(I) complex with 

triphenylphosphine and 2-mercaptonicotinic acid 

T. Ahmad, R. Mahmood, I. Georgieva, T. Zahariev, M.N. Tahir, M.A. Shaheen, M. A. Gilani, S. 

Ahmad  

J.Mol. Struct. 1153 (2018) 179-186 

A novel dinuclear copper(I) complex, {[Cu2(Mnt)2(PPh3)2Cl2].2H2O.CH3CN}2 (1) (Mnt = 

Mercaptonicotinic acid, PPh3 = triphenylphosphine) was prepared and its structure was 

determined by X-ray crystallography. The complex 1 consists of two dinuclear molecules and 

in each molecule, the two copper atoms are bridged by S atoms of N-protonated 

mercaptonicotinic acid forming a four-membered ring. The planar Cu2S2 core is characterized 

by significant cuprophilic interactions (Cu-Cu distance = 2.7671(8), 2.8471(8) Å). Each copper 

atom in 1 is coordinated by two sulfur atoms of Mnt, one phosphorus atom of PPh3 and a 

chloride ion adopting a tetrahedral geometry. The calculated Gibbs energies for reaction in 

CH3CN supported the experimental structure and predicted more favorable formation of 

dinuclear Cu(I) complex as compared to the mononuclear Cu(I) complex. The dinuclear 

complex is stabilized by 65.98 kJ mol-1 by coupling of two mononuclear Cu(I) complexes. 

The IR spectra of 1 and Mnt ligand were reliably interpreted and the Mnt vibrations, which are 

sensitive to the ligand coordination to Cu(I) ion in 1 were selected with the help of 

DFT/B97XD calculations. 
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59
Синтез, кристална структура и DFT изследвания на нов диядрен меден(I) 

комплекс с трифенилфосфин и 2-меркаптоникотинова киселина 

T. Ахмад, Р. Махмуд, И. Георгиева, Цв. Захариев, М.Н. Тахир, М.А. Шахин, М. А. 

Гилани, С. Ахмад 

J.Mol. Struct. 1153 (2018) 179-186 

Получен е нов диядрен меден(I) комплекс, {[Cu2(Mnt)2(PPh3)2Cl2].2H2O.CH3CN}2 (1) (Mnt 

= меркаптоникотинова киселина, PPh3 = трифенилфосфин) и структурата му е определена 

чрез рентгенова кристалография. Комплексът 1 се състои от две диядрени молекули, като 

във всяка молекула двата медни атома са мостово свързани чрез S-атоми на N-

протонирана меркаптоникотинова киселина, образувайки четиричленен пръстен. 

Планарната структура на Cu2S2 се характеризира със значително купрофилни 

взаимодействия (разстоянието Cu-Cu = 2.7671(8), 2.8471(8) Å). Всеки Cu(I) атом в 1 е 

координиран от два серни атома на Mnt, един фосфорен атом на PPh3 и хлориден йон, 

като комплексът показва тетраедрична геометрия. Изчислените Гибсови енергии за 

реакцията в CH3CN подкрепят експерименталната структура и предсказват по-

благоприятно образуване на диядрен Cu(I) комплекс в сравнение с едноядрения Cu(I) 

комплекс. Диядреният комплекс се стабилизира с 65.98 kJ mol
-1

 чрез свързване на два 

едноядрени Cu(I) комплекса. ИЧ спектрите на 1 и лиганда Mnt са надеждно 

интерпретирани и вибрациите на Mnt, които са чувствителни при координиране на 

лиганда към Cu(I) йона в 1, са определени с помощта на DFT/B97XD изчисления. 
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60
 Periodic DFT modeling and vibrational analysis of silver(I) cyanide 

complexes of thioureas 

S. Ahmad, I. Georgieva, M. Hanif, M. Monim-ul-Mehboob, S. Munir, A. Sohail, A.A. 

Isab 

J. Mol. Mod. 25(4) (2019) 90(1-13) 

The structures of non-ionic [Ag(Tu)(CN)] (1) and ionic [Ag(Dmtu)2]
+[Ag(CN)2]

− (2) and 

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

− (3) silver(I) complexes, where Tu = thiourea, Dmtu = N,N′-

dimethylthiourea and Imt = imidazoline-2-thione), were modeled by periodic DFT/PAW-PBE 

calculations; results were in good agreement with experiments. The bonding ability of the 

thiourea ligands (Tu, Dmtu and Imt) and the rival Ag–C, Ag–S, Ag–N and Ag–Ag bonds were 

estimated by natural population analysis and natural bonding orbital calculations. The metal–

ligand bond strengths were found to decrease in the following order Ag-CCN > Ag-Sthiourea > 

Ag–NCN, and the main bonding contribution was covalent, donor–acceptor and electrostatic, 

respectively. The non-ionic [Ag(Tu)(CN)] complex formation [distinguished from the ionic Ag(I) 

complexes] was explained with the largest bonding capacity of the sulfur donor atom of Tu ligand 

and the strongest covalent and donor-acceptor Ag–S(Tu) interaction. The infrared (IR) spectra of 

the experimentally observed structures were reliably interpreted and the IR vibrations, which were 

sensitive to the ligand coordination to Ag(I) ion and to the weak intra- and intermolecular 

interactions, were selected with the help of DFT frequency calculations in the solid state. 
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60
 Периодично DFT моделиране и вибрационен анализ на сребърни(I) 

цианидни комплекси на тиоурея  

С. Ахмад, И. Георгиева, М. Ханиф, М. Моним-ул-Мехбуб, С. Мунир, С. Сохайл, 

А.А. Исаб 

J. Mol. Mod. 25(4) (2019) 90(1-13) 

Структурите на нейонните [Ag(Tu)(CN)] (1) и йонните [Ag(Dmtu)2]
+
[Ag(CN)2]

-
 (2) и 

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

-
 (3) сребърни(I) комплекси, където Tu = тиокарбамид, Dmtu = N,N′-

диметилтиокарбамид и Imt = имидазолин-2-тион), бяха моделирани чрез периодични 

DFT/PAW-PBE изчисления и резултатите са в добро съответствие с експерименталните 

данни. Свързващата способност на тиокарбамидните лиганди (Tu, Dmtu и Imt) и 

конкурентните Ag-C, Ag-S, Ag-N и Ag-Ag връзки бяха оценени чрез популационен анализ 

и анализ на взаимодействията на базата на естествените орбитали (NPA, NBO). Установено 

е, че силата на взаимодействието метал-лиганд намалява в следния ред Ag-CCN > Ag-

Sтиокарбамид > Ag-NCN, а преобладаващият принос е съответно ковалентен, донорно-

акцепторен и електростатичен. Образуването на нейонния комплекс [Ag(Tu)(CN)] [за 

разлика от йонните Ag(I) комплекси] се обяснява с най-големия капацитет на свързване на 

донорния серен атом на лиганда Tu и най-силното ковалентно и донорно-акцепторно 

взаимодействие Ag-S(Tu). Инфрачервените (ИЧ) спектри на експериментално 

наблюдаваните структури са надеждно интерпретирани и ИЧ вибрациите, които са 

чувствителни при координиране на лиганда към Ag(I) йона и при слабите вътрешно- и 

междумолекулни взаимодействия, са определени с помощта на DFT изчисления на 

вибрационните честоти в твърда фаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

61
 Synthesis, X-ray structure, and DFT modeling of a new polymeric zinc(II) complex of 

2-mercaptonicotinic acid (MntH), {[Zn(Mnt–Mnt)(en)]•H2O}n 

M. Akhtar, I. Georgieva, T. Zahariev, N. Trendafilova, T. Ahmad, A. Noor, M. N. Tahir, M. 

Mazhar, A. A. Isab, S. Ahmad 

Monatsh. Chem. 150 (2) (2019) 219-231 

Two zinc(II) complexes of 2-mercaptonicotinic acid (MntH), {[Zn(Mnt–Mnt)(en)]·H
2
O}n and 

[Zn(Mnt–Mnt)(H
2
O)], were prepared by the reaction of ZnCl

2 and MntH in the presence of 

ethylenediamine (en). They were characterized by elemental analysis, and IR, 
1

H, 
13

C NMR and 

UV–Vis spectroscopic studies. In the presence of en, the sulfur atoms of the MntH ligands were 

connected and formed a disulfide linkage in the Mnt–Mnt dimer. The single crystal X-ray 

diffraction analysis of {[Zn(Mnt–Mnt)(en)]·H2O}n complex revealed the polymer structure 

organization. Each zinc atom is five coordinated in distorted trigonal bipyramidal polyhedron by 

three oxygen atoms of two bridging Mnt–Mnt ligands and two nitrogen atoms of an en molecule. 

The vibrational modes, which characterized the carboxylic oxygen coordination of the Mnt–Mnt 

ligand to Zn(II), were determined by periodic DFT/PAW/PW91 calculations. Molecular 

structure modeling, vibrational spectra calculations, and natural bond orbital analysis of the 

monomer and dimer ligands as well as of the Zn(II) complexes were performed at the 

DFT/TDDFT/mPW1PW91 level to explain the available IR, NMR and UV–Vis spectroscopic 

data and to confirm the ligand coordination to the metal ion. The formation of disulfide Mnt–

Mnt ligand in [Zn(Mnt–Mnt)(H2O)] was confirmed by the absence of the absorption band at 

377 nm in the UV–Vis spectrum. The molecular modeling fragment of [Zn(Mnt–MntH)2(H2O)] 

suggested that the most probable structure is that consisting of five coordinated Zn(II) with one 

aqueous oxygen and four carboxylic oxygens of two bidentate bound Mnt–Mnt ligands in a 

polymeric structure.  
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61
 Синтез, кристалографска структура и DFT моделиране на нов полимерен 

цинков(II) комплекс на 2-меркаптоникотинова киселина (MntH),  

{[Zn(Mnt-Mnt)(en)]-H2O}n 

M. Ахтар, И. Георгиева, Цв. Захариев, Н. Трендафилова, Т. Ахмад, А. Нур, М. Н. Тахир, М. 

Мазхар, А. А. Исаб, С. Ахмад 

Monatsh. Chem. 150 (2) (2019) 219-231 

Два цинкови(II) комплекса на 2-меркаптоникотинова киселина (MntH), {[Zn(Mnt-

Mnt)(en)]·H2O}n и [Zn(Mnt-Mnt)(H2O)], са получени чрез реакцията на ZnCl2 и MntH в 

присъствието на етилендиамин (en). Те са охарактеризирани чрез елементен анализ и 

ИЧ, 
1
H, 

13
C ЯМР и UV-Vis спектроскопски изследвания. В присъствието на en, серните 

атоми на MntH лигандите са свързани и образуват дисулфидна връзка в димера Mnt-Mnt. 

Монокристалният рентгенов дифракционен анализ на комплекса {[Zn(Mnt-Mnt)(en)]-

H2O}n разкри неговата полимерна структура. Всеки цинков атом е петкратно 

координиран в деформиран тригонален бипирамидален полиедър от три кислородни 

атома на два мостови лиганда Mnt-Mnt и два азотни атома на молекулата en. 

Вибрационните нормални моди, които характеризират карбоксилната кислородна 

координация на Mnt-Mnt лиганда към Zn(II), са определени чрез периодични 

DFT/PAW/PW91 изчисления. Моделирането на молекулната структура, изчисленията на 

вибрационните спектри и анализът на естествените орбитали на мономерните и 

димерните лиганди, както и на комплексите на Zn(II), са извършени на ниво 

DFT/TDDFT/mPW1PW91. Теоретичните изследвания обясняват наблюдаваните ИЧ, 

ЯМР и UV-Vis спектроскопски данни и потвърждават координирането на лиганда към 

металния йон. Образуването на дисулфиден лиганд Mnt-Mnt в [Zn(Mnt-Mnt)(H2O)] е 

потвърдено с липсата на абсорбционна ивица при 377 nm в UV-Vis спектъра. 

Молекулното моделиране на [Zn(Mnt-MntH)2(H2O)] предсказва, че най-вероятната 

структура е тази, която се състои от пет координиран Zn(II) с един кислород на молекула 

вода и четири карбоксилатни кислородни атома на два бидентатно свързани Mnt-Mnt 

лиганда в полимерната структура. 
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62
X-ray structures, solid state periodic DFT modeling and vibrational study of 

alkylenediammonium hexachlorostannates compounds  

NH3(CH2)nNH3 SnCl6 (n = 3, 4, 5) 

A. Ouasri, M.S.D. Elyoubi, A. Rhandour, I. Georgieva, T. Zahariev, N. Trendafilova, P. Roussel 

J. Mol. Struct. 1177 (2019) 55-67 

Combined experimental (X-ray, IR and Raman) and theoretical (periodic DFT/PAW-PW91) 

studies have been performed for thorough understanding of the structure, hydrogen 

bonding and vibrational prop- erties for three alkylenediammonium hexachlorostannates 

with the general formula: [NH3(CH2)nNH3] SnCl6 (n = 3, 4, 5). X-ray diffraction analysis 

indicated two structural systems: orthorhombic when n is odd (n = 3, 5), with space group 

Pnma (Z = 4) for [NH3(CH2)3NH3]SnCl6 and Pbca (Z = 8) for [NH3(CH2)5NH3]SnCl6 and 

monoclinic when n is even with space group C2/m (Z = 2) for [NH3(CH2)4NH3]SnCl6. The 

V/Z ratio variation (cell volume/number of motif per cell) as a function of the CH2 

groups' number (n = 2-5) in H3N(CH2)nNH3SnCl6 compounds were discussed. Periodic DFT 

modeling was applied to specify: 1) the (C-)C(-C) atom (observed experimentally in two 

general positions with an occupation of 50%), and 2) the hydrogen atoms in 

[NH3(CH2)3NH3]SnCl6 and [NH3(CH2)4NH3]SnCl6. The measured Infrared and Raman 

spectra of all the three compounds were interpreted by vibrational frequency calculations 

of solid state models and factor-group analysis. The C-N bond lengths as well as the 

(CN) and 1(sSn-Cl) stretching modes were used for estimation of the relative hydrogen 

bonding strength in the studied series of alkylenediammonium hexachlorostannate. The 

strongest hydrogen bonding and packing effect were predicted for [NH3(CH2)3NH3]SnCl6 

and they become weaker with increase of the CH2 group number (n). 
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62 
Кристалографски структури, периодично DFT моделиране и 

вибрационно изследване на съединения на алкилендиамониеви 

хексахлоростанати, NH3(CH2)nNH3 SnCl6 (n = 3, 4, 5) 

А. Уасри, М.С.Д. Елюиби, А. Рандур, И. Георгиева, Цв. Захариев, Н. Трендафилова, 

П. Русел 

Проведени са комбинирани експериментални (рентгенови, инфрачервени и Раманови) и 

теоретични (периодични DFT/PAW-PW91) изследвания за задълбочено разбиране на 

структурата, водородните връзки и вибрационните свойства на три алкилендиамониеви 

хексахлоростанати с обща формула: [NH3(CH2)nNH3] SnCl6 (n = 3, 4, 5). Рентгеновият 

дифракционен анализ показва две структурни системи: орторомбична, когато n е нечетно 

(n = 3, 5), с пространствена група Pnma (Z = 4) за [NH3(CH2)3NH3]SnCl6 и Pbca (Z = 8) за 

[NH3(CH2)5NH3]SnCl6 и моноклинна, когато n е четно, с пространствена група C2/m (Z = 2) 

за [NH3(CH2)4NH3]SnCl6. Анализирани са промените в съотношението V/Z (обем на 

клетката/брой мотиви в клетка) като функция на броя на CH2 групите (n = 2-5) в 

съединенията H3N(CH2)nNH3SnCl6. Приложено е периодично DFT моделиране, за да се 

определи: 1) (C-)C(-C) атома (наблюдаван експериментално в две общи позиции със 

заетост 50%) и 2) водородните атоми в [NH3(CH2)3NH3]SnCl6 и [NH3(CH2)4NH3]SnCl6. 

Измерените инфрачервени и Раманови спектри на трите съединения бяха интерпретирани 

чрез изчисления на вибрационните честоти на моделите в твърда фаза и фактор групов 

анализ. Дължините на C-N връзките, както и валентните честоти (CN) и 1(sSn-Cl) са 

използвани за оценка на относителната сила на водородното взаимодействие в 

изследваните серии алкилендиамониеви хексахлоростанати. Най-силно междумолекулно 

взаимодействие и най-силен ефект на кристалната опаковка са предсказани за 

[NH3(CH2)3NH3]SnCl6 и тези влияния отслабват с увеличаване на броя (n) на CH2 групата. 
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64
 Molecular modeling of MCPA herbicide adsorption by goethite (110) surface in 

dependence of pH 

I. Georgieva, M. Kersten, D. Tunega 

Theor. Chem. Acc. 139(8) (2020) ArtN132-1 

The sorption mechanism between 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid (MCPA) herbicide and 

the dominating (110) surface of the mineral goethite was studied by molecular modeling of the 

full set of possible surface complexes using density functional theory with periodic boundary 

conditions for the structural surface models. The most stable arrangements of the MCPA species 

were predicted taking into account the type and topology of the surface OH groups, protonation 

states (pH effect), the structure of carboxyl/carboxylate group of MCPA, and the binding type 

(outer- or inner-sphere complexes). Acid–base properties of MCPA and the goethite surface 

OH groups led to creation of several pH ranges (3–4, 4–9, 9) for combining 

neutral/deprotonated MCPA with neutral/protonated goethite surface. The predicted strongest 

adsorption (physisorption) for the complexes in the pH 4–9 range was followed by largest 

solvent destabilization of the outer-sphere complexes due to the high solvent energy of the 

MCPA and surface hydration of the hydroxylated goethite surface. In line with experimental 

data, the adsorption of MCPA should increase with decreasing pH owing to the presence of 

neutral MCPA molecule (pKa ~ 3) and its lower solvation energy that can produce more stable 

complexes in solution than that of anionic MCPA in pH 4–9 range. The formation of the 

inner-sphere chemisorbed surface complex contributes significantly to the overall adsorption 

pH range. In the chemisorbed inner-sphere complexes, monodentate binding was revealed 

through the formation of a Fe–O–C bridge.  
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64
 Молекулно моделиране на адсорбцията на хербицида MCPA върху повърхността 

на гьотит (110) в зависимост от pH 

И. Георгиева, М. Керстен, Д. Тунега  

Theor. Chem. Acc. 139(8) (2020) ArtN132-1 

Механизмът на сорбция между хербицида 4-хлоро-2-метилфеноксиоцетна киселина 

(MCPA) и доминиращата (110) повърхност на минерала гьотит е изследван чрез 

молекулно моделиране на пълния набор от възможни повърхностни комплекси, като е 

използвана теория на функционала на плътността с периодични гранични условия за 

структурните модели на повърхността. Предсказани са най-стабилните структури на 

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

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

група на MCPA и типа на свързване (комплекси с външна или вътрешна 

координационна сфера). Киселинно-основните свойства на MCPA и ОН групите на 

повърхността на гьотит доведоха до създаването на няколко pH диапазона (3-4, 4-9, 9), 

където се комбинират неутрален/депротониран MCPA с неутрална/протонирана 

повърхност на гьотит. Прогнозираната най-силна адсорбция (физисорбция) за 

комплексите в диапазона pH 4-9 е последвана от най-голяма дестабилизация от 

разтворителя поради голямата енергия на солватиране на MCPA и на повърхностната 

хидратация на хидроксилираната гьотитната повърхност. В съответствие с 

експерименталните данни адсорбцията на MCPA би трябвало да се увеличава с 

намаляването на рН поради наличието на неутрална молекула MCPA (pKa ~ 3) и нейната 

по-слаба енергия на солватация, която може да доведе до образуването на по-стабилни 

комплекси в разтвора, отколкото тази на анионния MCPA в диапазона рН 4-9. 

Образуването на хемисорбирания комплекс на повърхността допринася значително за 

общия рН диапазон на адсорбция. В хемисорбираните комплекси с вътрешна 

координационна сфера е установено монодентатно свързване чрез образуване на Fe-O-C 

мост. 
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66
 Crystalline adducts of urea with magnesium iodide 

K. Kosev, N. Petrova, I. Georgieva, R. Titorenkova, R. Nikolova 

J. Mol. Struct. 1224 (2021) 129009 

The crystal structures of newly obtained [Mg(OC(NH2)2)2(H2O)4]I2 (tetraaqua bis (urea-O) 

magnesium diiodide), [Mg(OC(NH2)2)4(H2O)2]I2 (diaqua tetra(urea-O) magnesium diiodide) 

and [Mg(OC(NH2)2)6]I2.4OC(NH2)2 (hexa(urea-O) magnesium diiodide tetraureate) are 

reported. It is found that the studied compounds crystalize in one and the same space group 

P21/c and exhibit structure isotypical with the corresponding chlorides and bromides. The 

complexes were characterized by experimental IR spectroscopic and DTA-TG analyses, and 

DFT/B3LYP free energy and vibrational calculations at molecular level. The observed trans-

conformation in the crystaline (MgX6)
2+

 units was supported by calculated larger 

thermodynamic stability of trans- conformers as compared to cis ones. The inclusion of Urea 

in Mg
2+

 complexes was preferred over water in agreement with the calculated exothermic 

exchange reactions. The comparative IR spectroscopic analysis of urea and the three Mg
2+

 

complexes studied revealed that ν(C=O)U band shift could be an indication of Mg-OU bond 

formation and its relative strength. The thermal analyses and calculated exchange reaction 

energies predicted larger stability of the Mg
2+

 complexes with an increase of the number of the 

urea (respectively a decrease of water’s number in the first coordinating shell) due to formation 

of specific network of hydrogen bonds. 
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 Кристални адукти на карбамид с магнезиев йодид 

K. Косев, Н. Петрова, И. Георгиева, Р. Титоренкова, Р. Николова 

J. Mol. Struct. 1224 (2021) 129009 

Докладвани са кристалните структури на новополучените [Mg(OC(NH2)2)2(H2O)4]I2 

(тетрааква бис(урея-O) магнезиев дийодид), [Mg(OC(NH2)2)4(H2O)2]I2 (диаква тетра(урея-

O) магнезиев дийодид) и [Mg(OC(NH2)2)6]I2
.
4OC(NH2)2 (хекса(урея-O) магнезиев дийодид 

тетрауреат). Установено е, че изследваните съединения кристализират в една и съща 

пространствена група P21/c и показват структура, изотипна на съответните хлориди и 

бромиди. Комплексите са охарактеризирани чрез експериментални ИЧ спектроскопски и 

ДТА-ТГ анализи, както и с изчисления на свободната енергия и вибрационните спектри на 

молекулно ниво с прилагане на метода DFT/B3LYP. Наблюдаваната транс-конформация в 

кристалните (MgX6)
2+

 единици се подкрепя от изчислената по-голяма термодинамична 

стабилност на транс-конформерите в сравнение с цис-конформерите. Включването на 

карбамид в Mg
2+

 комплексите е за предпочитане пред водните молекули в съгласие с 

изчислените екзотермични реакции на обмен. Сравнителният ИЧ спектроскопски анализ 

на урея и трите изследвани Mg
2+

 комплекса показа, че отместването на вибрационната 

ивица ν(C=O)U може да бъде индикатор за образуването на връзката Mg-OU и нейната 

относителна сила. Термичните анализи и изчислените енергии на обменните реакции 

предсказват по-голяма стабилност на Mg
2+

 комплексите с увеличаване на броя на 

молекулите урея (съответно намаляване на броя на водата в първата координационна 

обвивка) поради образуването на специфична мрежа от водородни връзки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


