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Р Е Ц Е Н З И Я 
 
 

по конкурса за професор в професионално направление 4.2 Химически науки 

(Теоретична химия) 

обявен в Държавен вестник, бр. 47 от 04. 06. 2021 г. 

 
от проф. д-р Анела Николова Иванова, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет 

по химия и фармация, член на научно жури назначено със заповед № РД-09-109 

от 29.07.2021 г. на Директора на Институт по обща и неорганична химия, БАН 
 
 

 

По обявения конкурс е постъпила една кандидатура – на доц. д-р Ивелина 

Мирчева Георгиева. На разположение са всички необходими документи по 

процедурата, както и информация по редица допълнителни показатели свързани с 

конкурса. 

Кандидатката е получила степен Магистър по неорганична и аналитична химия 

в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1989 г. От 2001 г. е „доктор“ по Неорганична 

химия след успешно защитена дисертация на тема „Геометрична и електронна 

структура на координационни съединения на Pt(II) и Pd(II) с противотуморни 

свойства“, която е разработена в Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) на 

Българска академия на науките (БАН). От 1990 до 2009 г. е химик, научен сътрудник I 

и II степен в ИОНХ, БАН. През последните 12 години работи в същия институт като 

доцент по Теоретична химия. Провела е множество специализации в чужбина - 

Автономен университет Барселона, Университет на Виена, Чешка академия на 

науките, Университет на Тианжин и Университет по природни ресурси и приложни 

науки за живота във Виена. От 2016 г. е ръководител на Лаборатория “Теоретична и 

изчислителна химия“, ИОНХ, БАН и научен секретар на института.  

Доц. Георгиева е била научен ръководител на 1 дипломант в бакалавърска 

степен. През 2014 г. е водила занятия в избираем курс "Моделиране на метални 

комплекси" във Факултет по химия и фармация на СУ. 

Доц. Георгиева е съавтор в общо 66 научни публикации, 63 от които в списания 

с импакт фактор. От подадените за участие в конкурса 33 научни публикации (32 от 

които публикувани в международни и 1 в българско реферирани списания)  нито една 

не е била част от конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ и за 

получаване на ОНС „доктор“. Затова в съгласие с чл. 29, ал. 1, т. 3, 4 от  ЗРАСРБ те са 

използвани по-долу за обобщаване на научните приноси на кандидатката. В 13 от 

работите доц. Георгиева е първи автор, а в 22 от тях – автор за кореспонденция. Това 

показва еднозначно нейния съществен и независим принос към проведените 

изследвания. Голяма част от статиите са в реномирани и популярни в областта 
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международни списания: Inorganic Chemistry (1 статия), Journal of Inorganic 

Biochemistry (3 статии), Journal of Luminescence (1 статия), Journal of Chemical Physics 

(1 статия), Journal of Physical Chemistry A (1 статия), Spectrochimica Acta (3 статии), 

Dyes and Pigments (1 статия), Environmental Science and Technology (1 статия). 

Публикациите, подадени за участие в конкурса, са получили до момента отзвук в 

научната литература с 330 цитата (Източник: Scopus) в международни реферирани 

издания. Общият брой независими цитирания на публикациите на доц. Георгиева 

според базата данни Scopus е 684. Кандидатката е била ръководител на 3 национални 

изследователски проекта и вкл. с тях е участвала в 12 национални и 10 международни 

проекта. Резултати от научните изследвания на доц. Георгиева са показани на 58 

научни форума (43 международни и 15 национални), като 13 от представянията са с 

устни доклади. Участвала е многократно в научни журита и е рецензент на набор от 

международни и национални научни списания, което свидетелства за признаването на 

квалификацията ù от научната общност. 

По отношение на изпълнението на минималните национални изисквания и 

допълнителните препоръчителни изисквания на ИОНХ, БАН за заемане на 

академичната длъжност "професор" доц. Георгиева е представила следните 

постижения: 

- група А - защитен дисертационен труд за получаване на ОНС "доктор" - 50 

точки при изисквани 50 точки; 

- група В - 7 научни публикации (5 в списания с Q1 и 2 в издания с Q2) 

включени в хабилитационен документ - 165 точки при изисквани 100 точки; 

- група Г - 26 научни публикации, които не са включени в хабилитационния 

труд, 9 от тях в списания Q1, 10 - с Q2, 5 - с Q3 и 2 - с Q4 - 524 точки при изисквани 

220 точки; 

- група Д - 264 цитирания (към момента на подаване на документите) на 

публикациите представени за участие в конкурса - 528 точки при изисквани 120 точки; 

- група Е - участие в 13 и ръководство на 1 изследователски проект с 

привлечени средства - 202 точки при изисквани 150 точки; 

- група Ж - h-индекс=16 - 160 точки при изисквани 120 точки. 

От горното обобщение е видно, че кандидатът изпълнява или преизпълнява 

минималните национални и допълнителните изисквания във всички групи показатели. 

Всички наукометрични данни покриват общите изисквания на ЗРАСРБ и 

Правилниците за приложението му, както и допълнителните препоръчителни 

изисквания на ИОНХ, БАН. 

Научните изследвания на доц. Георгиева включват прилагане на методите на 

изчислителната химия за изучаване на свойствата на метал-съдържащи съединения и 

попадат изцяло в областта на конкурса.  
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Като част от документите по конкурса доц. Георгиева е подала и разширена 

хабилитационна справка на тема „Молекулен дизайн на фотоактивни метални 

комплекси и хромофори“, в която в рамките на 14 страници са обобщени данните 

получени по тази тематика и публикувани в 7 от работите по конкурса. С помощта на 

DFT и post-HF изчислителни методи са охарактеризирани структурата и оптичните 

свойства на няколко метални комплекса на някои лантаниди, Fe, Pt и Pd. Една група от 

работи (№ 36, 45, 54) е с фокус върху обясняване на влиянието на елементи от 

обкръжението (разтворител, свободни йони, съседни молекули в твърдо състояние) 

върху оптичните отнасяния на комплексите. Втора част от изследванията (№ 57, 63, 

65) е посветена на обяснение на механизмите на фотофизичните процеси в лантанидни 

комплекси, които са свързани с пренос на възбуждане между металния йон и 

лигандите. Едно проучване (№ 49) откроява факторите влияещи върху 

вътрешномолекулния пренос на заряд в органичен хромофор, като за ключова е 

посочена ротационна степен свобода и е показано как полярността на разтворителя 

може да повлияе върху подреждането на важните за процеса възбудени състояния. Във 

всички случаи е проведен задълбочен и детайлен теоретичен анализ, с чиято помощ са 

обяснени успешно интригуващи експериментални данни, напр. батохромно отместване 

на абсорбционни преходи в твърдо състояние, солватохромизъм, йонохромизъм, 

вариращи квантови добиви. Хабилитационната справка е написана ясно и стегнато и са 

откроени най-важните постижения на кандидатката. 

Представени са още 26 публикации извън хабилитационната справка. 

Приносите на доц. Георгиева в тях се състоят в изчислително характеризиране на 

метални комплекси (голяма част от тях нови) чрез оценка на техни структурни, 

енергетични, спектрални и електронни свойства. Тематиките на проучванията в тях 

могат да се разделят в следните групи: 

1) Описание на метални комплекси с биологично активни лиганди (16 

публикации: № 33, 35, 37, 40, 41, 46, 47,  50-53, 55, 58-61) 

Изследваните лиганди включват кумаринови производни, оксим на 

глиоксиловата киселина, дипиридин и фенантролин, цистамин, тиокарбамид, 2-

меркаптоникотинова киселина и цисплатин, а металните йони - 9 представителя на 

преходните метали и един на лантанидите. За комплексите с кумаринови лиганди, 

бипиридин, фенантролин и цистамин са предсказани с DFT вероятни структури и 

начини на координиране на органичните молекули към металния йон. Това е 

постигнато чрез сравнение на пресметнати с експериментални спектрални данни. 

Получени са теоретично и други молекулни характеристики на комплексите, които са 

подпомогнали интерпретацията на експерименталните спектри или оптимизиране на 

условията за синтез. 

За някои от тези комплекси са моделирани и полимерни структури чрез 
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периодични DFT пресмятания в твърдо състояние. По този начин е оценено влиянието 

на междумолекулните взаимодействия и на типа на кристалната решетка и са получени 

по-точни структури и електронни свойства. Този аспект в изследванията е особено 

ясно изразен при описание на комплекси на няколко преходни метала (основно Ag(I)) с 

тиокарбамид,  N,N’-диметилтиокарбамид,  2-меркаптопиридин,  2-меркаптоникотинова  

киселина и имидазол-2-тион, както и на химиотерапевтика цисплатин. 

Предсказан е и начинът на координиране на оксима на глиоксиловата киселина 

към Pd(II) и Pt(II). По-късно той е потвърден експериментално, което е особено ценно 

свидетелство за коректността на изчисленията. За този лиганд е получен и обяснен ред 

на силата на свързване с набор от йони на преходни метали. 

2) Моделиране на метал-съдържащи системи с приложение като 

катализатори или адсорбенти (5 публикации: № 34, 39, 44, 48, 64) 

За пресмятанията отново е използвана теория на функционала на плътността, с 

която са изследвани модели на съединения (нитрозили, силсескиоксани или органичен 

хербицид) адсорбирани върху повърхността на моделни катализатори (зеолити, Pt-

съдържащи комплекси, минералът гьотит). Провеждани са пресмятания в газова фаза, 

имплицитен разтворител или периодичен кристал. Основните приноси на доц. 

Георгиева са в изясняване на структурата и подпомагане на интерпретацията на 

експерименталните спектри на материалите. 

3) Метални системи с оптични свойства (2 публикации: № 42, 43) 

В първото изследване с помощта на DFT метод е предложена структура и начин 

на координиране на органичните лиганди към Zr(IV) в комплекс, който е градивна 

единица на зол-гел материал. С TD-DFT са симулирани и абсорбционните спектри на 

комплекса, с което е подпомогната интерпретацията на експериментално заснетите 

спектри. Във втората работа е оценено влиянието на модифициране на мултифероитов 

перовскит BiFeO3 с метални йони La(III) и Mn(III). Изчисленията са DFT+U в 

периодични условия. Откроен е положителен ефект от прибавяне на малко количество 

манганови йони. 

4) Метал-съдържащи подредени структури в твърдо състояние (3 

публикации: № 56, 62, 66) 

Чрез пресмятания с DFT метод е уточнена структурата на няколко комплекса в 

твърдо състояние. Откроено е характеристично вибрационно трептене за 

характеризиране на силата на междумолекулно водородно свързване. Показано е как 

чрез заменяне на лиганди вода с карбамид може да се влияе контролирано върху 

стабилността на някои комплекси. 

Както се вижда от резюмето на проведените научни изследвания, използвана е 

изчислителна методология най-вече от областта на Теория на функционала на 

плътността, вкл. в специфичното ù приложение за пресмятания в твърдо състояние. Тя 
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се допълва, където е необходимо, с полуемпирични или multireference подходи, за да се 

оформи по-пълна картина на свойствата на изследваното съединение. Получените 

резултати са ценни от една страна с това, че изясняват структурата на метал-

съдържащи комплекси на молекулно ниво и от друга страна с осигуряването на 

допълнителна информация, която подпомага разбирането на механизмите на тяхната 

функция в рамките на материали. Всички научни изследвания са детайлни и са 

проведени коректно с подходящи квантовохимични методи. В повечето случаи се 

предлага теоретично обяснение на наблюдавани експериментални явления и 

изследванията са или в сътрудничество с експериментални групи, или върху известни 

експериментални данни. Проверено е влиянието на различни фактори, които могат да 

окажат влияние на резултатите. В моделите са включени най-важните компоненти от 

изследваните системи, които да позволят извеждане на качествени и количествени 

зависимости. Всичко това откроява високата стойност на получените резултати, които 

добавят ново знание в съответните научни области. 

Към бъдещата работа на кандидатката имам следната препоръка: 

- да привлече към научните си изследвания докторанти, които да обучи на 

изчислителната методология и с които да провежда съвместни научни проучвания. Това 

би обогатило академичния състав на ръководената от нея лаборатория. 

Бих искала да отбележа, че доц. Георгиева е вече изграден независим учен, 

който може да провежда научни изследвания на високо ниво. Придобила е и 

административен и управленски опит. Тя работи успешно както в рамките на 

Лабораторията по теоретична и изчислителна химия, така и като член на академичния 

колектив на ИОНХ. Развива успешно и поддържа дългогодишни сътрудничества с 

учени от други изследователски институции в чужбина и България. Всичко това я 

очертава като перспективен член на общността на хабилитираните изследователи в 

института. 

В заключение, представените по конкурса материали покриват всички 

изисквания на ЗРАСРБ, Правилниците за прилагането му и допълнителните 

изисквания на ИОНХ, БАН за академичната длъжност „професор“. Това ме мотивира 

да дам положителна оценка на кандидатурата на доц. д-р Ивелина Георгиева и да 

гласувам „за“ избирането ù за заемане на тази длъжност. 
 

 
 

13. 09. 2021 г.                                  Член на научното жури: 

 
/проф. д-р А. Иванова/ 


