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С  Т  А  Н  О В  И  Щ  Е  
 

по конкурс за професор  

специалност 4.2. Химически науки (теоретична химия) 

Институт по обща и неорганична химия  

към Българска академия на науките (ИОНХ-БАН) 

обявен в ДВ бр. 47/04.06.2021 г. 

 

Кандидат: доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева (ИОНХ-БАН)   

 
Член на научно жури: проф. д-р Радостина Константинова Стоянова (ИОНХ-БАН) 
 

 А. Кратка биографична справка. Доц. д-р Георгиева е единствен кандидат в 

обявения от ИОНХ-БАН конкурс за професор по Химически науки (теоретична химия). 

Обучението й преминава във Факултета по химия и фармация на СУ, където през 1989 

г. се дипломира като магистър по неорганична и аналитична химия, а през 1994 г. – 

завършва втора магистратура по методика на обучението по химия. От 1995 г. постъпва 

в ИОНХ-БАН, а през 2001 г. защитава успешно дисертация в областта на теоретичната 

химия, и по-специално върху определяне геометричната и електронна структура на 

координационни съединения на Pt(II) и Pd(II) с противотуморни свойства. От 2009 г. се 

хабилитира като старши научен сътрудник II ст. в ИОНХ-БАН, приравнен с доцент 

съгласно ЗРАСРБ от 2010 г. Важни етапи в развитието на д-р Георгиева като 

самостоятелен учен са специализациите й за различен период от време в редица 

престижни научни организации като Автономен Университет на Барселона, 

Университет на Виена,  Университет по природни ресурси и приложни науки за живота 

(Виена), Чешка академия на науките и Университет на Тианжин (Китай). Този натрупан 

опит й помага при реализацията й в ИОНХ, и по-специално в Лаборатория „Теоретична 

и изчислителна химия“, като от 2016 г. е неин ръководител. Тя е научен секретар на 

ИОНХ от 2016 г., а между 2012 и 2016 г. – председател на Колоквиума при Института. 

Тази справка показва недвусмислено, че кандидатурата на д-р Георгиева е в пълно 

съответствие с изискванията на обявения в ИОНХ конкурс за професор по Химически 

науки (теоретична химия). 

 Б. Справка за изпълнение на минималните критерии на БАН. В конкурса за 

професор по теоретична химия д-р Георгиева участва с хабилитационен труд, 

основаващ се на 7 научни труда, посветени на дизайна на фотоактивни метални 

комплекси и органичнични молекули-хромофори. От тях пет (т.е. над 70 %) са 

отпечатани след 2010 г. в международни списания, попадащи в първите 25 % в 

областта на химията. Наред с тях, доц. Георгиева представя 26 научни публикации, в 

които са приложени подходящи изчислителни подходи за изследване на структурата, 

спектроскопските, адсорбционните и оптични свойства на метални комплекси в газова 

фаза, разтвор и твърда фаза. Девет от тези трудове (т.е. 35 %) са публикувани в 

международни списания от първите 25 % в съответните области. Част от резултатите от 

изследванията са представени на общо 43 международни и 15 национални научни 

форуми, като 13 от тях по формата на устни доклади. Върху изследванията на д-р 

Георгиева до сега са забелязани общо 676 независими цитати (според база данни 
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SCOPUS), като от тях в справката за минималните изисквания са отбелязани само 264 

(т.е. такива появили се след хабилитацията й). Общият индекс по Хирш (Н-фактор) на 

цялостната научна продукция на д-р Георгиева е 16 (база данни SCOPUS). След 2008 г., 

научно-изследователската дейност на д-р Георгиева се развива благодарение на 

активното й участие в проекти с различни източници на финансиране: 2 международни 

и 6 национални, като на един от тях към Фонд за научни изследвания е била 

ръководител. По националната програма за млади учени тя е била ръководител на гл. 

ас. д-р Цветан Захариев при изпълнението на два проекта.  

 Направената справка разкрива, че научната продукция на д-р Георгиева е по 

тематиката на конкурса и изпълнява минималните национални изисквания за заемане 

на академичната длъжност „професор“ в областта „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. 

В. Обща характеристика на научно-изследователската дейност на кандидата 

 В1. Основни научни приноси, представени в хабилитационния труд. 

Изучаването на свойствата на материалите на атомно и молекулно ниво е амбициозна 

тематика, която се развива ускорено през последните години благодарение на 

въвеждането на нови квантовохимични изчислителни методики. В тази съвременна 

област на химическите науки попадат изследванията на д-р Георгиева. Научните 

приноси могат да се формулират като получаване на нови данни за луминесцентните 

свойства на лантанидни комплекси, както и за влияние на средата върху 

абсорбционните свойства на фотоактивни системи. В основата на тези изследвания е 

приложението на специфични изчислителни подходи за описание на процесите на 

пренос на енергия и заряд във възбудено състояние, както и на свойствата 

солватохромизъм, йонохромизъм и полиморфизъм. Въз основа на установените 

корелации между електронната структура, оптичните и луминесцентните свойства на 

системите може да се стимулира създаването на материали с желани оптични или 

сензорни свойства.  

 В2. Научни приноси, представени в трудове извън хабилитационния труд. 

Изследванията в тази група са насочени към изучаване на метални комплекси с 

приложение в медицината, агрохимията, индустрията и катализа. В зависимост от 

изследваната система са използвани широк набор от изчислителни схеми, подходи и 

методики на основата на аб иницио и пост-аб иницио методи, теория на функционала на 

плътността (DFT, TDDFT, periodic DFT) с цел най-коректно да се опишат структурата, 

вибрационните, адсорбционните и оптични свойства на метални комплекси в газова фаза, 

разтвор и твърда фаза. Специално внимание е отделено на приложението на периодични 

квантовохимични пресмятания за уточняване на кристалографска структура и 

термодинамична стабилност на някои комплексни съединения на силиций, калай и 

магнезий с цел да се вникне във възможни фазови превръщания. Тези изследвания са 

проведени с колективи от учени, в които ролята на д-р Георгиева е добре изразена: тя 

участва както в изпълнението на научните задачите по квантовохимично моделиране на 

съответните системи, така и при задаване на нови насоки в изследванията.   
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Г. Заключение 

Характерно за цялостната научно-изследователска дейност на доц. д-р Ивелина 

Георгиева е системното прилагане на теоретични и изчислителни подходи за анализ на 

електронната структура, оптичните, луминесцентни и адсорбционни свойствата на 

метал-органични системи. Резултатите от тези изследвания могат да послужат като 

основа при целенасочен дизайн на материали с потенциално приложение в различни 

сектори като оптика, медицина, електроника и др. Научната продукция на д-р 

Георгиева надхвърля минималните национални изисквания за заемане на академичната 

длъжност „професор“ в област „Природни науки, математика и информатика“, 

направление Химически науки. 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.  

 

 

проф. д-р Радостина Стоянова 

 

София, 15.09.2021 г.  

 

 


