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СТАНОВИЩЕ  

по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор”  

в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) – БАН,  

професионално направление 4.2. Химически науки,  

научна специалност „Теоретична химия”,  

обявен в Държавен вестник, брой 47 от 04.06.2021 г. 

 

от доц. д-р Силвия Емилова Ангелова, 

Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“ – БАН, 

член  на научно жури, назначено със заповед № РД-09-109 от 29.07.2021 г. на 

Директора на ИОНХ 

 

В обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в 

професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична 

химия”, ИОНХ-БАН, лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, единствен 

кандидат е доцент д-р Ивелина Мирчева Георгиева. Представеният комплект материали 

на електронен носител, изготвен от кандидата и описан в заявлението за допускане до 

участие в конкурса, е в съответствие със Закона  за  развитието  на  академичния  

състав  в  Република  България (ЗРАСРБ)  и  с  Правилника  за  условията  и  реда  за  

придобиване  на  научни  степени  и  за заемане на академични длъжности в ИОНХ-

БАН, и включва всички необходими документи. Доц. д-р  Ивелина Георгиева  е  

регистрирана в Регистъра на академичния състав в Република България, поддържан от 

Националния център за информация и документация (https://ras.nacid.bg/dissertation-

preview/11832), където са налични данни за ОНС „Доктор“ и академична длъжност 

„Доцент“. 

Доц. д-р И. Георгиева работи в ИОНХ-БАН от 1995 г. След защита на 

дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на тема „Геометрична и електронна структура на 

координационни съединения на Pt(II) и Pd(II) с противотуморни свойства“ през 2001 г., 

тя заема последователно длъжностите н.с. II ст. (2001 г. - 2003 г.), н.с. I ст. (2003 г. - 2009 

г.) и ст. н.с. II ст./доцент (2009 г.  - досега)  в  същия  институт.   

Доц. д-р И. Георгиева е съавтор на 66 публикации, 34 от които са публикувани 

след нейната хабилитация. В настоящия конкурс тя участва с 33 научни труда, 

публикувани в реферирани и индексирани списания с импакт фактор, които са извън 

докторската дисертация и са публикувани след заемането на академичната длъжност 

„доцент“. Цитатите на тези 33 публикации са 369 (264 по Scopus). Общо за 58 статии на 

доц. д-р Георгиева са забелязани над 800 цитата (над 675 по Scopus). Хирш-индексът на 

доц. д-р Ивелина Георгиева по данни от Scopus е 16, а по данни от WoS е 17. Резултати 

от  научните  изследвания,  проведени  с  участието  на  доц. д-р Ивелина Георгиева,  са 

представени на 15 национални и 43 международни научни форума. Проектната  дейност  

на  кандидата  в  конкурса е впечатляваща:  доц. д-р Ивелина Георгиева е участвала в 8 

проекта с ФНИ, 7 проекта по национални, европейски, и чуждестранни програми, 7 ЕБР 
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проекта с Австрия. Тя е ръководила един успешно  приключен  проект  с  ФНИ 

(ДН09/9/2016, LANTMOD „Молекулно моделиране и експериментално 

охарактеризиране на лантанидни системи и хромофори с оптични свойства“).  

За участие в конкурса доц. д-р И. Георгиева е представила 2 справки: (1) 

хабилитационна разширена справка за научните приноси в научните публикации, 

включени в група показатели „В“, и (2) кратка авторска справка за научните приноси в 

научните публикации, включени в група показатели „Г“. 

В хабилитационната справка на тема „Молекулен дизайн на фотоактивни 

метални комплекси и хромофори” са обобщени резултати, публикувани в 7 статии, 

(публикации 36, 45, 49, 54, 57, 63, 65 от общия списък публикации на кандидата). 

Основните научни приноси на кандидата, отразени в хабилитационната справка, са  

групирани  в  две  основни  теми: 

 Теоретично изследване на влиянието на обкръжението върху абсорбционните 

свойства на фотоактивни системи - солватохромизъм, йонохромизъм и 

полиморфизъм; 

 Теоретично изследване на процесите на пренос на енергия и заряд във 

възбудено състояние – лантанидна луминесценция и двойна флуоресценция. 

Приносите на д-р Георгиева в тези публикации са несъмнени: в шест статии тя е 

първи автор, а в една (№65) – последен. Тя е посочена като автор за кореспонденция в 

7-те статии, от тях – в 4 е единствен автор за кореспонденция. Общият брой забелязани 

цитати за тези 7 статии до момента е 78.  

В авторската справка за научните приноси в публикациите по показател „Г“ са 

описани 26 публикации. Всичките 26 са публикувани в реферирани и индексирани 

списания с импакт фактор: 9 публикации са в категория Q1, 10 публикации - в категория 

Q2, 5 публикации - в категория Q3 и 2 – в Q4. Приносите на д-р Георгиева и в тези 

публикации са очевидни: тя е автор за кореспонденция в 15 статии и първи автор в 8 

статии, втори – в 6, в 2 – последен. Авторската  справка  е  изготвена  компетентно  и   

отразява адекватно научните приноси  на  кандидата,  като  те  са  разделени  в  четири  

основни  групи  според  вида  на изследваните системи: 

1) метални комплекси с биологично активни лиганди (публикации 33, 35, 37, 

40, 41, 46, 47, 50-53, 55, 58, 60); 

2) метал-съдържащи системи с каталитични и адсорбционни свойства (34, 

39, 44, 48, 64); 

3) метални системи с оптични свойства (42, 43); 

4) метал-съдържащи подредени структури в твърдо състояние (56, 62, 66).  

Прегледът на представените материали показва, че научните интереси на доц. д-

р И. Георгиева са насочени към квантовохимичното моделиране на метални комплекси 

и органични съединения - хромофори с интересни фотофизични и фотохимични 

свойства като солватохромизъм, йонохромизъм, полиморфизъм, вътрешно-молекулен 

пренос на енергия и заряд във възбудено състояние, лантанидна луминесценция. Широк 

спектър теоретични методи са използвани от нея за предсказване на структурата и 

свойствата на метални комплекси в газова фаза, разтвор и твърда фаза. Получените 
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резултати допринасят за по-задълбочено разбиране на зависимостта структура/свойства 

на метал-съдържащи системи. 

По предоставените материали за конкурса нямам критични бележки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

От представената справка за изпълнението на минималните изисквания  на БАН 

(групи показатели А-Е) и допълнителните изисквания на ИОНХ (група показатели Ж) 

се вижда, че по всеки от показателите д-р Георгиева има необходимия брой точки, като 

по показатели Г и Д този брой значително надхвърля минималните национални  

изисквания (524 при минимум 220 и 528 при минимум 120, съответно за показатели Г и 

Д). Общият  брой  на  работите,  на  които  д-р Георгиева е съавтор  (66), е двойно по-

голям от броя на работите, представени за конкурса (33). Научните постижения на 

доцент д-р Георгиева са високи и напълно отговарят на тематиката на обявения конкурс. 

Тя притежава нужната научна квалификация, за да продължи да се развива 

изключително успешно в перспективната област, в която работи задълбочено и 

систематично. 

Представените за участие в конкурса научни трудове, броят на цитатите, 

участието в проекти и ръководството на проекти от кандидата не само отговарят на 

изискванията за заемане на академичната длъжност  „професор”  според  ЗРАСРБ,  

Правилника  за  прилагане  на  ЗРАСРБ,  както  и допълнителните изисквания на 

съответния Правилник на ИОНХ-БАН, но и значително ги надхвърлят. Убедено  давам 

положителна оценка на кандидата и препоръчвам  на членовете  на  Научното жури и на 

Научния съвет на ИОНХ-БАН да изберат доц. д-р Ивелина Георгиева за  “професор”  по  

направление  4.2.  Химически  науки  (“Теоретична химия”). 

 

 

София                                                            

19.09.2021 г. 

                                                                                               /доц. д-р Силвия Ангелова/ 

 


