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СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д-р Християн Александров Александров 

Факултет по химия и фармация, Софийски Университет “Св. Климент Охридски” 

относно кандидатурата на доц. д-р Ивелина Мирчева Георгиева по конкурс за 

„професор” по професионално направление 4.2 Химически науки (Теоретична химия) 

за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“ към  

Институт по обща и неорганична химия, Българска Академия на Науките,  

обявен в ДВ бр. 47 от 04.06.2021 г. 

 

 

Единственият кандидат в конкурса за „професор”, доц. д-р Ивелина Мирчева 

Георгиева, завършва магистратура с профил „Неорганична и аналитична химия” през 

1989 г. и „Методика на обучението по химия” през 1994 г. в Химически факултет на 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. През 2001 г. защитава дисертация за 

придобиване на научната и образователна степен „доктор“ на тема „Геометрична и 

електронна структура на координационни съединения на PtII и PdII с противотуморни 

свойства” в Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) на Българска Академия на 

Науките (БАН). В периода 1990 – 2001 г. работи в Централна лаборатория по 

обогатяване – БАН и ИОНХ-БАН като химик. След това продължава кариерата си в 

ИОНХ-БАН, като последователно заема длъжностите: научен сътрудник I степен (2003 

– 2009 г.), старши научен сътрудник II степен (2009 – 2010 г.) и доцент (2010 – досега). 

В периода 2003 – 2018 г. е направила няколко специализации като пост-докторант 

(сумарно над две години) в: Автономен Университет на Барселона (Барселона, 

Испания), Университет на Виена (Виена, Австрия), Чешка Академия на Науките (Прага, 

Република Чехия), Университет по природни ресурси и приложни науки за живота 

(Виена, Австрия), Университет на Тианжин (Тианжин, Китай). 

Доц. Георгиева е съавтор на 66 научни публикации, като 63 от тях са в 

реферирани и индексирани списания. В конкурса за професор участва с 33 научни 

публикации (26 статии по показател „Г” и 7 статии по показател „В”), като 14 от тях са 

в списания от първи квартил (Q1), 12 статии са в списания от Q2, а 5 и 2 статии са 

съответно в Q3 и Q4. Сред тези списания са и някои от най-уважаваните в различни 

области на химията (теoретична химия, неорганична химия, фотохимия и др.): 

Inorganic Chemistry, Journal of Physical Chemistry A, The Journal of Chemical Physics, 
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Spectrochimica Acta A, Dyes and Pigments, Polyhedron, Photochemistry and Photobiology, 

Environmental Science & Technology, Chemical Physics, Journal of Inorganic Biochemistry, 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Високото ниво на научните 

изследвания на доц. Георгиева се потвърждава и от големия брой на цитиранията им 

(над 670) и значителния Ѝ индекс по Хирш (16 по данни от Scopus, 17 спрямо Web of 

Science). 

 

Съответствие с критериите за заемане на академичната длъжност „професор” в 

ИОНХ-БАН 

 

Показател А Б В Г Д Е Ж 

Минимални критерии на ИОНХ 50 - 100 220 120 150 120 

Изпълнени критерии 50 - 165 524 528 202 160 

 

От наукометричните показатели и представената от кандидатката справка, 

обобщена в таблицата по-горе, е видно, че тя изпълнява всички минимални национални 

изисквания, предвидени в Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, както и допълните критерии на ИОНХ-БАН за заемане на академичната 

длъжност „професор“. 

Научните приноси на д-р Георгиева могат да се групират тематично в пет 

основни направления: 

1. Теоретично изследване на метални комплекси с биологично активни лиганди 

2. Квантово-химично моделиране на метал-съдържащи системи с каталитични и 

адсорбционни свойства 

3. Теоретично изследване на метални системи с оптични свойства 

4. Квантово-химично моделиране на метал-съдържащи подредени структури в 

твърдо състояние 

5. Молекулен дизайн на фотоактивни метални комплекси и хромофори 

В тези интересни тематики са използвани разнообразни теоретични подходи 

(емпирични, полуемпирични, post Hartree–Fock методи и най-вече методи базирани на 

теорията на функционала на плътността (DFT и TDDFT)) за изясняване на структурата 

и спектроскопските, адсорбционните и оптични свойства на метални комплекси в 

газова фаза, разтвор и твърдо състояние. За описание на последния тип системи са 

използвани периодични модели. 
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Доц. Георгиева е участвала в четири международни и десет национални научно-

изследователски проекта. Представила е своите научни резултати на 43 международни 

и 15 национални форуми. Присъствал съм лично на няколко изнесени от нея доклада и 

впечатленията ми са отлични. Тя също така участва и в преподавателската дейност на 

Факултета по Химия и Фармация на Софийски Университет, като води лекциите в 

избираемия курс „Моделиране на метални комплекси” и е ръководител на един 

успешно защитил дипломант, както и на двама студенти обучавани по програма 

„Студентски практики”. 

В заключение, вземайки предвид научните резултати и постижения на 

кандидатката и въз основа на гореизложеното считам, че доц. д-р Ивелина Мирчева 

Георгиева напълно отговаря, както на всички минимални национални изисквания, така 

и на допълнителните критерии на Института по обща и неорганична химия на БАН за 

заемане на академичната длъжност „професор“ и убедено препоръчвам да бъде избрана 

за „професор” по професионално направление 4.2 Химически науки (Теоретична 

химия) в Института по обща и неорганична химия на БАН. 

 

 

 

 

гр. София 

23.09.2021 г.                   проф. д-р Християн Александров 


