
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

по конкурса за академичната длъжност „Професор“ по професионално направление 4.2 

Химически науки (Теоретична химия) обявен в ДВ бр. 47 / 04.06.2021 г. за нуждите на 

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

неорганична химия - БАН, 

с кандидат доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева 

 

от проф. дхн Тодор Минков Дудев 

Факултет по химия и фармация на Софийския университет 

 

 В конкурса за професор по професионално направление 4.2 Химически науки 

(Теоретична химия) за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“ към 

Института по обща и неорганична химия – БАН участва само един кандидат – доц. д-р 

Ивелина Мирчева Георгиева. За участие в конкурса кандидатът е представил пълен 

комплект от документи в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в ИОНХ - БАН. Документите са оформени много прецизно и предоставят изчерпателна 

информация за многостранната научна, експертна и преподавателска дейност на доц. 

Ивелина Георгиева.     

 

Биографична справка  

Доцент Ивелина Георгиева е възпитаник на Химическия факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски“, където през 1989 г. получава образователната степен магистър по 

Неорганична и аналитична химия, а през 1994 г. – втора магистърска степен по Методика 

на обучението по химия. През 2001 г.,  под ръководството на проф. Наташа 

Трендафилова, успешно защитава докторска дисертация в ИОНХ – БАН на тема 

“Геометрична и електронна структура на координационни съединения на Pt(II) и Pd(II) с 

противотуморни свойства”. Професионалната си кариера започва през 1990 г. като 

химик в БАН, където в ИОНХ последователно израства до научен сътрудник II степен 

(2001 г.), научен сътрудник I степен (2003 г.), старши научен сътрудник II степен (2009 

г.) и доцент (2010 г.). Специализирала е в реномирани научно-изследователски центрове 

като  Автономния университет на Барселона, Испания; Университета на Виена, Австрия; 



 

 

Университета по природни ресурси и приложни науки за живота, Австрия; Чешката 

академия на науките, Чехия; Университета на Тианжин, Китай. Била е председател на 

Колоквиума при ИОНХ-БАН (2012 – 2016), а от 2016 е ръководител на Лабораторията 

по Теоретична и изчислителна химия към ИОНХ-БАН и научен секретар на ИОНХ-БАН. 

Член е на Съюза на химиците в България и негов представител в Division of 

Computational and Theoretical Chemistry, European Chemical Society 

 

Наукометрични данни 

За конкурса доц. Георгиева е представила 33 научни труда, всичките публикувани 

след получаване на академичната длъжност “Доцент“. Публикациите са отпечатани в 

реферирани и индексирани списания, от които 32 в чуждестранни издания и 1 - в 

национално издание. Върху тях са забелязани 369 независими цитирания. 

Преобладавaщият брой публикации са отпечатани в списания с  импакт фактор между 2 

и 3.5, но заслужава да се отбележат няколко труда, които са намерили място във 

вискоимпактни издания като Environ. Sci. Technol. (IF = 7.86), Inorg. Chem. (IF = 5.16) и 

Dyes and Pigments (IF = 4.69). Голяма част от научните трудове (25) са изработени в 

сътрудничество с чуждестранни учени. Като цяло, доц. Георгиева е съавтор на 66 

публикации (в 42 от тях е първи автор и/или автор за кореспонденция) в специализирани 

научни издания, чиито резултати са цитирани 676 пъти в литературата. Индексът на 

Хирш на кандидата е 16. Броят на участията в научни форуми (с постери и устни 

доклади) е впечатляващ: 43 международни и 15 национални (общо 58). Доцент Георгиева 

е участвала/участва в 15 научни проекта, от които 5 международни и 10 национални. 

Ръководила е 3 национални проекта. Кандидатът е изготвил 13 рецензии и становища по 

процедури за научни степени и академични длъжности в БАН и редица български и 

чуждестранни университети, както и 96 анонимни рецензии на статии и научни проекти.  

От предоставената от кандидата справка се вижда, че тя покрива минималните 

национални и тези на БАН и ИОНХ изисквания (а по някои показатели многократно ги 

надвишава) за академичната длъжност „Професор“ по чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. 

Химически науки.  

 

 

 



 

 

Научни приноси 

 Научните приноси на доц. Георгиева са представени в два от приложените 

документи: Хабилитационна справка (по показател „В“), базирана на 7 публикации, и 

Авторска справка (по показател „Г“), включваща останалите 26 статии, участващи в 

конкурса. Като цяло, изследванията на доц. Георгиева са насочени към теоретичното 

моделиране на структурата, електронните свойства и спектралните отнасяния на метални 

комплекси, представляващи интерес за оптиката, хомогенния и хетерогенния катализ, 

агрохимията, индустрията и медицината. Използван е широк набор от теоретични 

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

схеми и подходи (NBO, NPA, CDA) за надеждно охарактеризиране на изследваните 

обекти в газова фаза, разтвор и твърда фаза. Проведените изследвания са на много високо 

научно ниво, отличаващи се със задълбоченост и внимание към детайла. Научните 

приноси могат да бъдат обобщени в следните направления: 

 Молекулен дизайн на фотоактивни метални комплекси и хромофори 

 Проведените от кандидата изследвания хвърлят светлина върху механизма на  

процесите на фотовъзбуждане и излъчване в метални комплекси и лиганди от интерес за 

науката и практиката. Умело са конструирани моделните системи, с цел максимално 

реалистично представяне на експерименталните условия – среда и междумолекулни 

взаимодействия. Изчисленията са прецизно калибрирани и валидирани спрямо налични 

експериментални данни (структурни и спектроскопски параметри) и са подбрани най-

подходящите за целта теоретични методи и изчислителни протоколи. Детайлният и 

задълбочен анализ на получените теоретични резултати позволява да се направи оценка 

на ефектите на солватохромизъм (при 4-хидроксибензилиден-2,3-диметилимидазолинон 

на зеления флуоресциращ протеин и Fe(II)бис(1,10-фенантролин)дициан), 

йонохромизъм (при  Fe(II)бис(1,10-фенантролин)дициан в обкръжение на магнезиеви 

катиони), полиморфизъм (при Pt(II) и Pd(II) комплекси на оксим на глиоксиловата 

киселина) и вътрешномолекулен пренос на заряд (в 4-(N,N-диметиламино)бензонитрил) 

върху фотохимичните свойства на изследваните системи. Установени са ключовите 

фактори, влияещи върху спектралните отнасяния на споменатите по-горе структури, 

както и на луминесцентните свойства на серия от комплекси на метали от групата на 

лантанидите.  

 



 

 

 Изследвания на метални комплекси с биологично активни лиганди 

 Обект на изследванията са широки групи от комплекси на преходни и лантанидни 

метали (Cu(II), Zn(II), Ni(II) Co(II), Cd(II), Mn(II), Ag(I), Pt(II), Pd(II) и Pr(III)) с 

кумаринови лиганди, оксим на глиоксиловата киселина, бипиридин, фенантролин, 

цистамин, тиокарбамид и 2-меркаптоникотинова киселинa.  В резултат на проведените 

моделни изчисления с DFT методи са изяснени електронните и спектроскопски (ИЧ, 

Раманови, ЯМР) характеристики на металните комплекси на лигандите и техните 

метални комплекси и е определена предпочитаната форма на координиране на лигандите 

към дадени метални йони. Определени са и важни молекулни дескриптори като обща 

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

стабилност, конформационна стабилност, структурни параметри, разпределение на 

електронната плътност, молекулен електростатичен потенциал, функции на Фукуи, 

атомни и реактивни индекси. За отбелязване е фактът, че преобладаващата част от 

молекулните характеристики на изследваните комплекси са изведени за пръв път. 

Показано е, че квантово-химичните изчисления, прецизно калибрирани и валидирани, 

представляват надеждно средство за анализ и предсказване на  функционалните свойства 

на метал-съдържащите системи.  

 Теоретично моделиране на метал-съдържащи системи с каталитични и 

адсорбционни свойства 

 Квантово-химични изчисления са използвани за изследване на свойствата и  

адсорбционните способности на редица твърдофазни системи с каталитични свойства 

като Co(II) обменени зеолити, платинови комплекси със силсескиоксани и гьотит. 

Получена е ценна информация за структурата, спектралните характеристики и 

ключовите фактори, влияещи на процесите на адсорбция в тези системи. 

 Изследвания на метални структури с оптични свойства 

 Ацетилацетонатни комплекси на Zr(IV) и мултифероитов перовскит BiFeO3, 

модифициран с La(III) и Mn(III) йони са изследвани с DFT методи. Предсказани са 

структурните параметри, електронната структура, магнитните, оптичните и 

поляризационни свойства на изследваните системи. Получените резултати са в съгласие 

с налични експериментални (спектрални) данни.  

 



 

 

 Моделиране на метал-съдържащи структури в твърдо състояние 

 Периодично DFT моделиране е приложено за изследване на молекулната 

структура, вибрационните характеристики и термодинамичната стабилност на 

конформации в кристалната структура на алкилендиамониеви хексафлуоросиликати,  

хексахлорокалаени съединения и магнезиево-карбамидни комплекси. Оценено е 

влиянието на междумолекулните взаимодействия/водородни връзки върху стабилитета, 

геометричните и вибрационните характеристики на изследваните комплекси. 

  

Учебно-преподавателска дейност 

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

метални комплекси“ във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ 

през 2014 г. Ръководила е същo така един дипломант-бакалавър, който отлично защитава 

дипломна работа във ФХФ, СУ през 2020 г. Освен това, доц. Георгиева е обучавала 

студенти по програмата „Студентски практики“ през 2017 и 2018 г. 

  

Заключение 

Представените от доц. Георгиева публикации,  изпълнени на много високо научно 

ниво, са по темата на конкурса. Представляват оригинални научни разработки със 

значителен принос в областта на теоретичната химия и молекулно моделиране. 

Постигнатите резултати имат иновативен характер. Дават база за по-нататъшни 

изследвания/моделирания на структурата и свойствата на широк кръг от метални 

комплекси, а така също чертаят насоки за дизайн на структури с нови характеристики от 

интерес за науката и практиката. Приложените материали ми дават основание убедено 

да смятам, че тя е водещ учен в своята област с дълбоки познания и практически умения 

в областта на теоретичната и координационна химия. Демонстрира отлично владеене на 

набор от state-of-the-art изчислителни подходи, което ѝ позволява да изследва метал-

съдържащи молекулни системи с нетривиална структура, оптични свойства и 

термодинамични характеристики. Кандидатът демонстрира лидерски умения, 

задълбоченост, творческо мислене и зрялост при подбора на задачи с висок импакт за 

науката и практиката.   

В заключение, в резултат на гореизложеното, считам убедено, че със своята 

научно-преподавателска и експертна дейност доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева 

напълно отговаря на всички изисквания на Закона за заемане на академичната длъжност 



 

 

„Професор“. Предлагам доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева да бъде избрана за 

Професор по професионално направление 4.2 Химически науки (Теоретична химия) за 

нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“ към Института по обща и 

неорганична химия – БАН. 

 

 

12.09.2021 г.  

 

 

       Подпис:    

                                                                   (проф. дхн Тодор Дудев) 

 

 

 


