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В обявения в Държавен вестник, бр. 47/04.06.2021 г., конкурс  за професор по  

„теоретична химия” към Института по обща и неорганична химия при БАН участва 

само един кандидат – доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева. Всички документи са 

подготвени съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемането на академични длъжности в ИОНХ – БАН.      

 

Биографични данни  

Ивелина Георгиева е родена през 1966 г. Дипломира се два пъти като магистър по 

химия в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – 

през 1989 г. със специалност неорганична и аналитична химия и пет години по-късно 

(1994) със специалност методика на обучението по химия. Започва работа като  химик 

в Централната лаборатория по обогатяване към БАН през 1990 г., а 5 години по-късно 

постъпва в лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“ към Института по обща и 

неорганична химия, където работи и до днес. През 2001 г., под ръководството на проф. 

Наташа Трендафилова, защитава дисертация на тема “Геометрична и електронна 

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

и получва ОНС доктор по научната специалност „неорганична химия“. Хабилитира се 

през 2009 г. като старши научен сътрудник II степен (доцент съгласно ЗРАСРБ от 

2010 г.) по специалността теоретична химия. Специализирала е в Автономния 

университет на Барселона, Испания (3 месеца); Университета на Виена (2004-2011 г, 

общо 18 месеца) и Университета по природни ресурси и приложни науки за живота (1 

месец) в Австрия; Чешката академия на науките, Чехия (1 месец) и Факултета за 

фармацевтична наука и технологии в Университета на Тианжин, Китай. От 2016 г. е 

ръководител на Лаборатория “Теоретична и изчислителна химия“ и научен секретар на 

института.  

 

Наукометрични данни и научни приноси  

През своята научна кариера доц. Ивелина Георгиева е публикувала в съавторство 

общо 65 научни публикации, като 63 от тях са в реферирани списания. Шест статии, 

публикувани през периода 1997-2000 г., са включени в нейната дисертация, а други 26 

са излезли от печат преди нейното хабилитиране през 2009 г.    

За участие в конкурса са представени 32 научни статии. Те са  публикувани в 

периода 2010-2021 г. и са само в реферирани списания: пет статии в Journal of Molecular 

Structure, по три в Journal of Inorganic Biochemistry, Spectrochimica Acta и Polyhedron, по 

две в Chemical Physics и Journal of  Organometalic Chemistry, и по една в Inorganic 

Chemistry, Journal of Physical Chemistry A, Journal of.Photochemistry and.Photobiology A, 

Photochemistry and.Photobiology, Journal of Luminescence, Environmental Science and 



Technology, Theoretical Chemistry Accounts, Dyes and Pigments, Solid State Sciences, 

Vibrational Spectroscopy, Journal of Molecular Modeling, Monatshefte für Chemie, Bulgarian 

Chemical Communication и Chemija. В 22 от тях доц. Георгиева е автор за 

кореспонденция и това ясно показва нейната водеща роля в проведените изследвания. 

Половината (16) от представените статии са излезли от печат през последните 5 години.   

Седем статии, пет от които в списания с квартил Q1 и две в списания с квартил Q2, 

са включени в разширена хабилитационна справка на тема „Молекулен дизайн на 

фотоактивни метални комплекси и хромофори“. Във всички статии доц. Георгиева е автор 

за кореспонденция. Специално внимание бих обърнал на изследването на 

абсорбционните свойства на хромофора 4-хидроксибензилиден-2,3-диметил-

имидазолинон в зеления флуоресциращ протеин. Този протеин се съдържа в 

биолуминесцентни организми и е обект на интерес във връзка с неговото приложение 

като флуоресцентен маркер в биохимията. Експериментално е установено, че 

наблюдаваните две абсорбционни ивици в UV-Vis спектъра на GFP се дължат на две 

форми на хромофора в протеина, чиито характер е все още дискусионен. В резултат на 

направеното теоретично изследване е обяснен характера на тези ивици – те показват 

присъствие на неутрална и анионна форма на хромофора в зеления флуоресциращ 

протеин. Квантово-химичните изчисления предсказват, че абсорбционните свойства на 

тези две форми са повлияни от обкръжението в протеина. Направена е също оценка на 

солватохромизма в разтворители вода и ацетонитрил, и на йонохромизма в присъствие 

на магнезиеви йони при металния комплекс Fe(II)бис(1,10-фенантролин)дициан. 

Установено е, че двете интензивни абсорбционни ивици на комплекса се дължат на 

вътрешно-молекулен пренос на заряд от високо-енергетичните заети орбитали на 

металния йон и циано групите към ниско-енергетичните свободни антисвързващи π 

орбитали на фенантролина. Синьото отместване на ивиците се дължи на понижаване на 

енергията на високо-енергетичните заети орбитали, поради специфичното 

взаимодействие на металния комплекс със молекули вода и Mg2+ йони, реализиращо се 

чрез циано групите.   

Теоретично е изследван процеса на вътрешномолекулен пренос на заряд в 4-(N,N-

диметиламино)бензонитрил във възбудено състояние за да се обясни двойната 

флуоресценция на молекулата в ацетонитрил. Предложен е механизъм на неадиабатно 

завъртане на диметиламино групата на молекулата във второто синглетно възбудено 

състояние, което e прекурсор на реакцията за вътрешно-молекулен пренос на заряд, и 

което в точката на конично сечение преминава в първо синглетно възбудено състояние. 

В тази точка двете състояния, локално възбуждане и пренос на заряд, имат сходни 

енергии и са в равновесие. Показано е, че равновесните популации на двете състояния 

могат да се настройват фино от разтворител с подходяща полярност, а от там и двете 

емисии. Цялото това изследване е проведено с използване на мултиреферентни методи, 

с които може едновременно както да се опишат енергетичните повърхности на 

състояния на локално възбуждане и на пренос на заряд, и техните неадиабатни области 

на пресичане, така и да се оптимизират геометриите на възбудените състояния и 

коничните сечения.  

Интересни оптични свойства са наблюдавани за комплекси на оксима на 

глиоксиловата киселина с Pt(II) и Pd(II), които са изоструктурни в разтвор и твърдо 

състояние. При направените квантово-химични изчисления на двата комплекса е 

установено слабо батохромно отместване на абсорбционните ивици в разтвор, докато в 

твърдо състояние то е значително. От ключово значение за този ефект се оказва 

планарността на комплексите, която дава възможност за образуване на верижни 

структури и междумолекулен контакт на металните атоми.  



Изследвани са процеси с пренос на енергия във възбудено състояние в Eu(III), 

Tb(III), Gd(III)-базирани луминесцентни системи с лиганди фенантролин и кумарин-3-

карбоксилова киселина. Предсказан е механизма на усилване на лантанидната 

луминесценция в тези комплекси.     

Резултатите в разширената хабилитациона справка са представени в много ясен и 

стегнат стил.  

 

Извън хабилитационната справка, в конкурса са влючени още 26 публикации. 

Изследванията в тях са насочени към изучаване на метални комплекси с приложение в 

медицината, агрохимията и катализа. Те могат да бъдат обединени в 4 тематики:   

Метални комплекси с биологично активни лиганди   

Обект на изследванията са групи от комплекси на различни метали, Cu(II), Zn(II), 

Ni(II) Co(II), Cd(II), Mn(II), Ag(I), Pt(II), Pd(II) и Pr(III) с неутрални и депротонирани 

лиганди – кумаринови производни, оксим на глиоксиловата киселина, 2-меркапто-

никотинова киселинa, бипиридин, фенантролин, цистамин, тиокарбамид и цисплатина. 

В резултат на проведените моделни изчисления с методи на функционала на 

плътността са интерпретирани техни електронни, инфрачервени, Раманови и ЯМР 

спектри и е определена предпочитаната форма на координиране на лигандите към 

дадени метални йони. Направените изчисления дават възможност да се изведат 

корелации, обясняващи и предсказващи функционалните свойства на метал-

съдържащите системи. 

Метал-съдържащи системи с каталитични и адсорбционни свойства  

Изследван е капацитета на Co(II) обменени зеолити (шабазит, морденит, феририт 

и ZSM-5) за адсорбция на молекули азотен оксид. Показано е е, че термодинамично 

стабилната конфигурация β-Co(II)-морденит/ферит е в съгласие с експериментално 

доминиращата конфигурация, обаче по-нестабилната α-Co(II) конфигурация в 

зеолитите има по-голяма адсорбционна способност за молекули азотен оксид.   

Метални структури с оптични свойства      

С помоща на квантово-химични методи, основаващи се на теорията на функционала 

на плътността са предсказани структурните параметри, електронната структура, 

магнитните, оптичните и поляризационни свойства на ацетил-ацетонатни комплекси на 

Zr(IV) и мултифероитов перовскит BiFeO3, модифициран с йони La(III) и Mn(III).   

Метал-съдържащи структури в твърдо състояние  

Квантово-химични методи, основаващи се на теорията на функционала на 

плътността, са използвани за изследване на молекулната структура, вибрационните 

характеристики и термодинамичната стабилност на конформации в кристалната 

структура на алкилендиамониеви хексафлуоросиликати, хексахлорокалаени 

съединения и магнезиево-карбамидни комплекси. Теоретично е предсказано, че 

изместването на водни молекули с молекули карбамид в магнезиево-карбамидни 

комплекси стабилизира магнезиевите комплекси.     
Всички публикации са по тематиката на обявения конкурс.  

В комбинираните експериментално-теоретични публикации, приносите на доц. 

Георгиева са основно в теоретичните изследвания, включващи голяма част от квантово-

химичните изчисления, както и подготовката на ръкописа за публикуване и 

кореспонденция с рецензентите, в случаите, когато тя е кореспондиращ автор. 

Цитатите на публикациите, с които кандидатът участва в конкурса са 369 (по 

Scopus – 264), общи брой цитати на всички статии според Scopus и други източници е 

804. Хирш индексът е 16.  

 



Впечатляващ е броят на участията в научни форуми с постери и устни доклади: 

58. От тях 43 са международни, а 15 са национални. Доцент Георгиева е ръководила 3 

национални проекта. Участвала е в 15 научни проекта, от които 5 международни и 10 

национални.  

Направила е 13 рецензии и становища по процедури за научни степени и 

академични длъжности в БАН и български университети, както и 96 анонимни 

рецензии на статии.  

 
Учебно-преподавателска дейност  

Доц. Ивелина Георгиева е разработила и преподавала избираем курс „Моделиране 

на метални комплекси“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет 

„Свети Климент Охридски“ през 2014 г. Ръководила е същo така един дипломант-

бакалавър, защитил дипломна работа във ФХФ на СУ през 2020 г. През 2017 и 2018 г. е 

обучавала студенти по програмата „Студентски практики“.   

 

 

Заключение 

 

Научната продукция на доц. д-р Ивелина Георгиева надхвърля минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ в област 

„Природни науки, математика и информатика“, направление „Химически науки“ 

посочени в Закона за развитие на академичния състав в Република България, 

Правилника за приложението му и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в БАН. Смятам за положителен 

интердисциплинарния характер на провежданите изследвания, изпълнени от 

колективи, включително и с чуждестранни учени. Нейното водещо участие при 

поставяне на целите на изследването, интерпретацията на резултатите и подготовката 

на статиите е извън съмнение. Участието ù в научни журита и като рецензент в 

международни научни списания свидетелства за признаването ù от научната общност.  

Всичко това ми дава основание да предложа убедено на Научното жури да 

присъди на доц. д-р Ивелина Георгиева академичната длъжност „професор” по 

теоретична химия. 

 

 

 

23.09.2021 г.      

 

 

проф. дн Венелин Енчев     

 

 


