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Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е посветен на изследването 

на една особено  актуална тема в съвременната енергетика. Проблемите, свързани с 

постоянния и увеличаващ се недостиг на енергия, добивана чрез изгаряне на 

класическите въглеродни горива, запасите от които намаляват застрашително, поставят 

пред изследователите трудната задача да създадат алтернативни източници на енергия, 

които не използват такива горива. Рецензираният дисертационен труд изучава един 

такъв източник. Тематиката е напълно нова за нашата страна – изучават се 

биоелектрохимични системи, генериращи електрически ток на базата на биопродукти, 

някои от които са отпадни, с което се получава двоен екологичен ефект. Не са много 

подобни изследвания по света поне до момента. Актуалността на проблема се 

увеличава и поради възможността наред с генерирането на електрическа енергия в т.н. 

микробиални горивни елементи последните да имат и екологично въздействие, 

пречиствайки отпадни води. Тук бих желал да уточня смисъла на термина 

„микробиални горивни елементи” – това са горивни елементи, в които като катализатор 

на електрохимичния процес се използват микробиологични системи. Такава тематика 

има подчертан интердисциплинарен характер – свързана е и с биохимията и с 

микробиологията заради естеството на използваните клетъчни култури и с 

електрохимията заради прилаганите методи на изследване и заради същността на 

процеса на токогенерирането. Възможността да се пречистват отпадни води с подобни 
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методи създава и приноси в областта на екологията. Появата на  дисертацията с такъв 

интердисциплинарен характер с приноси в биологията, електрохимията и екологията не 

е много често явление в областта на природните науки, които бидейки точни науки, 

както сме свикнали обикновено да ги класифицираме, имат сравнително по-тясна 

научна област на изследване. 

Дисертацията на д-р Хубенова, която е главен асистент в Катедра „Биохимия и 

микробиология” на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, е написана 

на 236 стандартни машинописни страници, илюстрирана е със 116 фигури и 8 таблици 

и съдържа 4 приложения. Базирана е на 28 научни труда, 18 от които са публикувани в 

авторитетни специализирани чужди или издания, реферирани в ISI Web of Knowledge 

или в SCOPUS. Дисертантката е докладвала свои резултати на 30 национални и 

международни научни форуми. Приложен е и списък на 69 цитирания на нейни 

трудове, включени в дисертацията. Последната обхваща 9 раздела, в два от които са 

описани, дискутирани и сравнявани собствените експериментални резултати на д-р 

Хубенова, както и един раздел, описващ методичен подход за охарактеризиране на 

микробиологични горивни елементи, предложен от нея. В рецензията по-долу аз ще се 

спра по-подробно именно на тези три раздела на дисертацията, а за останалите ще кажа 

само, че те отразяват правилно съвременното състояние на изучавания проблем и са 

послужили на дисертантката правилно да формулира целите и задачите, стоящи пред 

дисертационния й труд и разбира се, да оцени мястото им в тази област. 

Както вече споменах, дисертантката предлага един методичен подход  за 

охарактеризиране на микробиологични горивни елементи, който й помага много за 

коректното съпоставяне на резултатите, получени  с различните, подчертавам много 

сложни и в редица случаи твърде различни биологични системи, изучавани от нея. По 

този начин тя създава обща основа за сравняване на параметрите на изследваните 

биогоривни елементи. Това се налага поради наблюдаваното разсейване на резултатите, 

получени с различни елементи, независимо от еднаквата им конструкция, използването 

на еднакви електроди и стремежа към подържане на еднакви условия при провеждане 

на експериментите. Дисертантката правилно е преценила, че това разсейване не би 

могло да се дължи на различия в развитие на клетъчните култури или още по-малко на 

операторски грешки. Ето защо тя основателно е прибягнала до прилагането на два 

хемиметрични метода за оценка на дисперсията на резултатите и според мене този 
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подход й е дал възможност да работи със статистически сравними резултати. Методите 

са: съставяне на „бюджет на неопределеността“ (сравнително нова и не съвсем 

„определена” терминология за изучаваната област) и статистическа обработка на 

данни, получени при идентични условия. Така д-р Хубенова е оценила доста успешно 

разширената неопределеност на електрохимичните параметри на дрожден биогоривен 

елемент. С този подход е постигнато подобряване на възпроизводимостта на 

получаваните резултати. Дисертантката е получила един особено съществен резултат. 

Показала е, че разсейването на резултатите не е свързано с грешки при култивирането 

на щамовете, а по-скоро е следствие от природата на избрания електроден материал, а 

именно въглеродно кече. Моето обяснение на този факт е, че клетките на различните 

щамове, бидейки различни по големина и притежавайки различна хидофилност, 

проникват в различна степен в порите на кечето и така ефективността на 

токогенеригането е различна. Аз разглеждам този принос и по-общо като методически, 

защото той може да се използва за по-коректна оценка на характеристиките на всички 

типове електрохимични източници на ток. Друг съществен принос на дисертантката с 

подчертано методически характер е прилагането и интерпретирането на резултати, 

получени с различни електрохимични методи при изследването на биохимичните 

процеси на живите клетки. Тя използва регистрирането на електричен ток от 

биоелектрохимичните системи като показател, корелиращ директно с осъществявания 

екстрацелуларен електронен пренос от биокатализатора до анода и пропорционален на 

интензитета на катаболитните процеси в клетките.  

Най-голямо внимание в дисертацията е отделено на изучаване на дрождени 

биогоривни елементи. За разлика от широкото използване на бактерии в микробиални 

горивни елементи, само пет вида дрожди са докладвани досега в литературата като 

способни да осъществяват биокаталитична функция в биогоривни елементи.  

Оригиналното в дисертацията е използването на нов екзоелектрогенен дрожден щам 

Candida melibiosica 2491, синтезиращ електрохимично активен ендогенен метаболит.  

Това е изследване, което за първи път се провежда от дисертантката. Биогоривни 

елементи, използващи такъв щам като катализатор, имат предимството, че щамът се 

култивира сравнително лесно и дрождите не са патогенни. Това облекчава тяхното 

изследване, но от друга страна то се затруднява поради сравнително оскъдните данни 

за тях в научната литература. Много съществен резултат от дисертацията с приложна 
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перспектива е постигането на стойности на генерирания електрически ток и 

достигането на мощност, надвишаващи значително познатите от досегашни 

изследвания резултати на други дрождени биогоривни елементи. Доказани са два 

различни механизма на електронен пренос в зависимост от режима на култивиране: 

директен – с образуване на електрохимично активен биофилм и индиректен – със 

секретирането на ендогенен медиатор на електронен пренос. Изследванo e влиянието 

върху изходните електрически характеристики на системата на редица екзогенни 

медиатори,  някои от които използвани за първи път при разработки на биогоривни 

елементи. Установено е, че най-подходящ медиатор на електронния пренос в 

изследваните системи  е метиленово синьо, чиято концентрация, обаче, не би трябвало 

да се увеличава безконтролно, защото в началото това води до повишаване на 

електрическите характеристики на елемента, но при по-високи концентрации 

медиаторът започва да действа като отрова за живите клетки на дрождите и ефектът 

става отрицателен. Потвърдена е хипотезата за влияние на екзогенните медиатори 

върху клетъчния метаболизъм. Добавянето на метиленово синьо измества 

катаболитните процеси на дрождите в посoка на аеробно окисление на субстратите. 

При използване на инхибитора на електрон-транспортните вериги ротенон е 

установено понижаване с около 30% на генерирания ток, с което дисертантката за 

първи път  доказва, че част от електроните, пренасяни от дрождените клетки до анода, 

произхождат от процесите на аеробно окисление в митохондриите.  С цел получаване 

на възпроизводими резултати за характеристиките на дрождените биогоривни елементи 

са подбрани електроди с приблизително еднакво електрическо  съпротивление. Това е 

един добър електроконструктивен подход. Дисертантката е провела оптимизация на 

анодите на елементите и е установила, че въглеродното кече е най-подходящо като 

електроден материал. Кандидатката е опитала да създаде и безмедиаторен биогоривен 

елемент с наномодифицирани аноди, който е показал най-добрите от цитираните в 

литературата до момента за този вид елементи специфични токови и мощностни 

характеристики. Бих препоръчал изследванията в тази насока да продължат. 

Изследвано е и влиянието на природата на католита. Оказало се е, че калиевият 

хексацианоферат  дава възможност за най-дълготрайна работа. 

 С използването на микроорганизми от прокариотен вид като биокатализатори 

дисертантката се е опитала да създаде нови биогоривни елементи. За целта тя е провела 
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и допълнителни изследвания по оптимизация на анолита и католита и по оптимизация 

на структурата на електродите на биогоривните елементи чрез използване на нови или 

модифицирани материали. В резултат на всички тези изследвания се е оказало, че най-

добри специфични характеристики са получени за микробиологичен горивен елемент, 

работещ със щам, участващ в процесите на млечно-киселата ферментация. Този факт е 

дал основание на кандидатката да разшири изследванията си и със смесени култури, 

участващи в млечно-кисели и алкохолно ферментационни процеси на биотехнологични 

производства. С използването на такива култури в устройства за токогенериране се 

постига като допълнение и екологичен ефект, както вече споменах. Дисертантката е 

реагирала бързо и адекватно на последните постижения в тази област и когато преди 

няколко години в световната научна литература се появиха съобщения за създаване на 

растителни биогоривни елементи, генериращи електрически ток в резултат на 

симбиотично взаимодействие между някои растения и микроорганизми, 

съжителстващи в кореновите им системи, тя не закъснява да опита създаването на 

биогоривен елемент, чието действие се основава на симбиотичното съжителство на 

определен тип горски мъх и някои микроорганизми в ризоидите му. Достигнати са 

много прилични специфични характеристики на елемента. В дисертацията си д-р 

Хубенова представя и резултати от изследване на директен фотосинтезиращ растителен 

горивен елемент, генериращ електрически ток за сметка на превръщане на слънчевата 

енергия в електрическа чрез електронен пренос от растението към анода без участието 

на микроорганизми като медиатор. Елементът е реализиран чрез използване на 

растението водна леща. Установено е, че това растение в условия на поляризация 

отделя електрохимично активно вещество, което играе ролята на ендогенен медиатор. 

Постигнатите токови и мощностни характеристики с такъв горивен елемент са 

цитирани вече неколкократно в литературата като най-високи, надвишаващи с порядък 

останалите резултати, докладвани за растителни биогоривни елементи. 

На основата на добития опит с микробиологичните горивни елементи 

дисертантката предлага и съвсем нова биоелектрохимична технология за получаване на 

водород, използваща микроорганизми като биокатализатори. Идеята е лансирана 

съвсем наскоро от учени от САЩ и Белгия. Д-р Хубенова не се е поколебала да започне 

изследвания в тази съвършенно нова област и първите резултати са насърчителни – 

създаденият микробиологичен електролизьор показва добра производителност по 
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отношение на електрохимичното отделяне на водород в неутрални и слабокисели 

електролити. В дисертацията са представени и изследванията с генератори, използващи 

като катоди наномодифицирани материали. За целта дисертантката е използвала желязо 

и никел. Въздействието на двата метала върху електрохимичната активност е различно, 

но резултатът е един – повишени стойности на генерирания ток и достигнатата 

мощност. С този резултат се подкрепя хипотезата на дисертантката за подобрен 

екстрацелурален електронен пренос. Ще отбележа, че резултатите, получени от 

кандидатката в този раздел на дисертацията й, очевидно предизвикват силен интерес от 

страна на изследователите по света, като се има пред вид, че за по-малко от две години 

след публикуването на първата статия, посветена на новата тематика, цитатите и 

положителните отзиви са вече около 20 броя. 

Не намирам съществени пропуски или още по-малко грешки в дисертационния 

труд. Бих искал да посъветвам д-р Хубенова само за едно нещо, което има по-скоро 

терминологичен характер. Тя често говори за генериране на електрически ток и 

мощност. Трябва да се има пред вид, обаче, че мощността за разлика от тока не се 

генерира, а се достига или реализира, т.е. редно е да се говори не за генериране на 

мощност, а за достигане или реализиране на такава. Вероятно на един микробиолог 

може да се прости тази малка неточност. 

В заключение мога да заявя, че оригиналните научни и приложни приноси в тази 

особено актуална в последно време област, обхватът и обемът на извършената работа в 

дисертацията ми дават предостатъчно основания да препоръчам с убеденост и 

удоволствие на членовете на научното жури да присъдят на дисертантката Йолина 

Валентинова Хубенова научната степен „доктор на науките”. 
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