
 

СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева, 

Факултет по Химия и Фармация, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

 

относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“, област на висше образование 4. „Природни науки, 

математика и информатика“, професионално направление 4.2. „Химически 

науки“ (Теоретична химия), обявен в ДВ, бр. 47 от 04.06.2021 г., за нуждите 

на лаборатория „Теоретична и Изчислителна Химия“ при Институт по Обща 

и Неорганична химия – Българска Академия на Науките 

 

 

В конкурса за “професор” като единствен кандидат участва доц. д-р Ивелина Мирчева 

Георгиева от ИОНХ-БАН. Представените от доц. Георгиева материали отговарят на 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и 

на съответните правилници за прилагането му. Изпълняват се и критериите съгласно 

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

длъжности в ИОНХ и Препоръчителните критерии при придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности за професионално направление 4.2 „Химически науки”.  

За участие в настоящия конкурс доц. Георгиева е представила общо 33 статии в научни 

списания, като тези публикации не са използвани по други конкурси за заемане на академични 

длъжности и придобиване на научни степени. Основната част от публикациите са в списания с 

квартили Q1 и Q2, съответно 14 и 12; 5 са в списания с Q3 и 2 - в списания с Q4. Д-р Георгиева 

е автор и на хабилитационен труд на тема „Молекулен дизайн на фотоактивни метални 

комплекси и хромофори“, в чиято основа са резултатите от 7 научни разработки. 

Научната дейност на доц. Георгиева е в областта на теоретичната химия. Интересите на 

кандидата са фокусирани основно върху изследване на структурата и свойствата на лиганди и 

техни метални комплекси чрез подбор и прилагане на теоретични модели и изчислителни 

подходи. Проведените квантовохимични изчисления в газова / твърда фаза и разтвор са 

допринесли за: 

- оценка на координационната способност на полидентатни лиганди,  

- моделиране на структурата на метални комплекси и симулиране на техните свойства;  

- охарактеризиране на произхода и здравината на връзките метален йон-донорен атом. 



Научната продукция на доц. Георгиева включва не само теоретични разработки, но и 

такива от комбиниран тип, в който експерименталните резултати са подкрепени (в някои случаи 

и обяснени) от квантовохимични изчисления. Този смесен подход е особено удачен при анализа 

на координационни съединения, за които няма достатъчно натрупана в литературата 

информация.  

Основен акцент в работата на кандидата е поставен върху изследване на структурата и 

свойствата на метал-съдържащи лиганди с биологическа активност (16 публикации); системи с 

каталитични, адсорбционни, оптични свойства (7 публикации) и подредени комплексни видове 

в твърдо състояние (3 публикации). Представеният хабилитационен труд дискутира една 

конкретна област, в която доц. Ив. Георгиева показва отлична експертиза, а именно – оценка 

на оптичните свойства на координационни съединения.  

В теоретичните изследвания доц. Георгиева прилага различни модели, които адекватно 

описват конкретната изследвана система. Предвид многообразието на изучените лиганди и 

техните метални производни, следва логичното прилагане на разнообразие от методи, чрез 

които обектите и техните спектрални свойства да бъдат охарактеризирани. Смятам, че това е 

безспорен принос на кандидата, който трябва да бъде оценен по достойнство.  

Доц. д-р Ивелина Георгиева е първи автор в 14 от представените за конкурса 33 научни 

публикации и автор за кореспонденция в 21 от статиите. Импакт факторът на списанията, в 

които са публикувани нейните изследвания, е в границите от 0.242 (Bulg. Chem. Comm.) до 

5.481 (Environm. Sci. Techn.). Забелязани са 78 цитата върху публикации, представени за 

участие в конкурса, съгласно справката от кандидата. Трябва да се отбележи, че 14 от научните 

съобщения са от последните 5 години, общият брой цитати върху всички научни публикации 

на кандидата е над 670. Всички минимални изисквания (ЗРСАБ, ИОНХ-БАН) са значително 

надхвърлени, вкл. и индексът на Хирш (16 без автоцитиранията).  

Смятам за положителен интердисциплинарния характер на провежданите изследвания, 

изпълнени от колективи с разнообразни научни интереси. Водещото участие на доц. Ивелина 

Георгиева при поставяне на целите на изследването, избора на методология, интерпретацията 

на получените резултати и подготовката на научните публикации е несъмнено. Научните 

приноси могат да се отнесат към разкриване на възможностите на теоретичните подходи и 

квантовохимичните изчисления в изследването на метал-съдържащи системи и тяхното 

приложение в извеждането на корелационна зависимости по отношение на структура и 

свойства на съединенията.  

Впечатление прави богатата проектна дейност на доц. Ивелина Георгиева. Тя е 

участвала в 12 национални и 10 международни научни проекти, като е ръководител на 3 



национални – един, финансиран от ФНИ, и два по националната програма „Млади учени и 

постдоторанти“ на МОН. В допълнение е активен участник в национални (15) и международни 

(43) конференции, където до момента е изнесла 13 доклада.  

Доц. д-р Георгиева е изграден учен и изследовател с редица специализации във водещи 

научни звена, участник в международно сътрудничество и проекти с групи от Австрия, 

Испания, Чехия, Китай. Представител е за България в Division of Computational and Theoretical 

Chemistry, European Chemical Society; член е на Съюза на Химиците в България.  

Доц. Георгиева е лектор в избираемия курс във ФХФ-СУ „Моделиране на метални 

комплекси“, ръководител е на един дипломант в ОКС „бакалавър“ и двама студенти по 

програмата на МОН „Студентски практики“.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доц. Ивелина Георгиева е високо квалифициран учен с висок потенциал да провежда 

оргинални научни изследвания. Научните приноси, публикационната дейност, участието в 

научни проекти, както и личните ми впечатления, ми дават основание да предложа 

положителна оценка и убедено да препоръчам на Научния съвет на Института по Обща и 

Неорганична Химия при БАН да гласува положително за присъждането на академичната 

длъжност „професор“ на доц. Ивелина Мирчева Георгиева по професионално направление 4.2. 

„Химически науки“ (Теоретична химия). 

 

 

21.09.2021 г.  

проф. д-р Ивайла Панчева 


