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Представеният дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 
„доктор“ на тема „Сребърни наночастици и нанокомпозитни филми на тяхна основа с 
нови аналитични приложения“ представлява актуално научно изследване в областта на 
наноаналитичната химия. Приложението на  наноматериалите и нанотехнологиите, в 
аналитичната практика е нов, бързоразвиващ се в последните години дял на 
аналитиката, с голям потенциал да предостави нови инструменти за разнообразни 
решения и приложения за аналитичен контрол в области като медицина,  околна среда 
и индустрия. Специфичните сорбционни, оптични и каталитични свойства на 
наноматериалите са в основата на нови стратегии и техники за лесно, бързо и 
ефективно разделяне и концентриране при количественото определяне на 
микроелементи, както и на конкретни техни химични форми, в проби от околната 
среда, храни, биологични и медицински образци.  

Дисертационният труд представлява комплексно изследване в три области на 
наноаналитичната химия: (i) наноматериали, интегрирани в сензорни системи, (ii) 
наносорбенти за извличане и концентриране на група микроелементи чрез твърдофазна 
естракция, (iii) наносорбенти за нехроматографски специационен анализ. Той включва 
синтез, физико-химично охарактеризиране и аналитично приложение на 
новосинтезираните наноматериали. 

Дисертационният труд съдържа оригинални научни и научно-приложни резултати, 
които могат да се характеризират като новости за науката и обогатяване на 
съществуващи знания, а именно: 

1. Синтезирани са два типа нови наноматериали с прецизно охарактеризирани физико-
химични свойства – фазов състав, структура, морфология, размер, оптични и 
повърхностни свойства: 
 1.1. Сребърни наночастици, обвити с рафиноза, в стабилна водна дисперсия; 
 1.2. Свободностоящи нанокомпозитни филми от вградени в полимерна матрица 
(хитозан и поливинилов алкохол) сребърни наночастици.  

2. Доказана е аналитичната приложимост на синтезираните наноматериали в: 
 2.1. Бърза сензорна процедура, с потенциал за in situ анализ по време на 
пробовземане, за селективно, количествено определяне на токсичната химична форма 
на хром, Cr(IV), в повърхностни води, използваща обвитите с рафиноза сребърни 
наночастици като чувствителен LSPR-базиран оптичен сензор.  
 2.2. Процедура за твърдофазна екстракция, използваща нанокомпозитните 
хитозанови филми с вградени сребърни наночастици като ефективен наносорбент на 
група микроелементи (Al(III), Cd(II), Co(II), Cr(III), Cu(II), Fe(III), Ni(II), Pb(II) и Zn(II)), 
подходяща за in situ концентрирането им на етапа на пробовземането. 
 2.3. Процедура за специационен анализ на хром. 

3. Разработени са нови аналитични методи за: 
3.1. Определяне на микроелементи Al(III), Cd(II), Co(II), Cr(III), Cu(II), Fe(III), 

Ni(II), Pb(II) и Zn(II) в повърхностни води. 
3.2. Определяне на Al(III), Cd(II) и Pb(II) в хемодиализни разтвори с граници на 

откриване, които удовлетворяват изискванията на Европейската фармакопея. 



3.3. Селективно определяне на Cr(VI) в повърхностни води, с потенциал за 
приложимост в рутинната аналитична практика, тъй като удовлетворява техническите 
изисквания към аналитични процедури за мониторингов контрол на качеството на 
повърхностните води. 

Доказателство за актуалността на изследванията, оригиналността на получените в 
дисертационния труд резултати и личния принос на докторанта са трите научни 
публикации по темата на дисертацията, в които докторантът е на първо място: една в 
списанието Bulgarian Chemical Communications с импакт фактор 0.349 и две в 
реномирани международни списания - Carbohydrate Polymers с импакт фактор 4.219 
(2015) и Microchemical Journal с импакт фактор 2.893 (2015). Резултатите по 
дисертацията са представени и на девет научни сесии и конференции - седем 
международни и две български, като в шест от тях докторантът лично е участвал и на 
една - е получил награда за отлично представяне на иновативно аналитично изследване, 
присъдена от научното списание Analytical and Bioanalytical Chemistry на издателство 
Springer. 

Като докторант Любомир Джерахов е участвал активно и с висока отговорност в 
четири проекта: един за млади изследователи (финансиран от ОПРЧР на ЕС, и три 
научноизследователски проекта (един, финансиран от Фонд за научни изследвания на 
СУ, и два, финансирани от Фонд „Научни изследвания” на МОН). 

Докторант Любомир Джерахов е работил активно и със студенти - водил е упражнения 
към курса Аналитична химия на студенти от специалност „Биотехнологии“ на 
Биологически факуртет и е бил научен консултант на две дипломни работи. 

Убедено мога да подчертая, че дисертационният труд и адекватната екстракция на 
постигнатото от г-н Джерахов в автореферата внушават прецизно извършена и 
компетентно интерпретирана експериментална работа, която изисква задълбочени 
теоретични познания на докторанта, както в областта на аналитичната химия, така и в 
областта на науката и технологията на наноматериалите. Тези качества и знания са 
предпоставка за развитието на г-н Джерахов като квалифициран изследовател и 
преподавател в областта на химическите науки. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Дисертационният труд, авторефератът, научните публикации и докладите на научни 
форуми на Любомир Петров Джерахов, напълно удовлетворяват изискванията за 
придобиване на образователната и научна степен “доктор”, определени от Закона за 
развитието на академичния състав в Република България. Всички изисквания на 
Правилника на СУ и допълнителните препоръки на ФХФ са спазени. Препоръчвам на 
уважаемото научно жури да присъди на Любомир Петров Джерахов образователната и 
научна степен „доктор“. 
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