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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дхн инж. РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ - член на Научно жури при 

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, назначено със  

Заповед # РД 38-590/07.11.2013 год. на Ректора,  

върху дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките” по 

професионално направление 4.3 „Биологически науки (Биохимия)” 

 

Научна организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 

Автор на дисертационния труд: гл. ас. д-р ЙОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХУБЕНОВА, 

Тема на дисертационния труд: ”Екстрацелуларен електронен пренос в еукариотни 

биоелектрохимични системи”. 

 

Изчерпването на конвенционалните енергийни ресурси и особено - 

екологичните проблеми, свързани с използването на базирани на въглерод природни 

горива, стимулираха значителен интерес към горивните елементи като 

екологосъобразни и ефективни преобразователи на химическата енергия на горивото 

директно в електрическа енергия. В това отношение, микробиологичните горивни 

елементи (МГЕ) предизвикват особено внимание  поради възможността за 

едновременно генериране на електричество, оползотворяване на  различни отпадни 

органични продукти и пречистване на води. Освен това, при тези елементи окислението 

на субстрата (горивото) се извършва с помощта на микроорганизми, които могат да се 

възпроизвеждат лесно и устойчиво. Редица въпроси свързани с механизма на окисление 

на субстрата и електронния пренос от микроорганизмите до електродната повърхност, 

както и оптимизиране на различните компоненти на МГЕ с оглед увеличаване на 

количеството на генерирана енергия до нивото на изискванията за практическото 

приложение на тези елементи, обаче, остават нерешени. Ето защо считам, че 

изследванията в настоящата дисертация, насочени към оптимизиране на условията за 

осъществяване на електронен пренос в биоелектрохимични системи са напълно 

актуални  и имат важно значение за оценка на възможностите на биогоривни елементи, 

използващи еукариоти като биокатализатори, за генериране на ток. 

Дисертационният труд на гл. ас. Й. Хубенова е едно много добре планирано и 

изпълнено, интердисциплинарно по своя характер изследване върху доста сложни  в 

биохимично, и особено - в електрохимично отношение биологични системи. 

Дисертационният труд е написан на 236 страници, съдържа 116 фигури и илюстрации, 

8 таблици, цитирани са 234 литературни източници и е оформен технически 

безупречно. Резултатите от изследванията показват, че докторантката е навлязла 

дълбоко в доста различни по своя характер научни области (биохимия, микробиология, 

електрохимия и материалознание), успешно е усвоила и приложила редица специфични 

за тези области методи и експериментални техники, някои от които са приложени за 

първи път при изследвания у нас. Познавайки добре научната дейност на групата, в 

която докторанката работи, считам, че д-р Хубенова се утвърди като съръководител 

(заедно с проф. М. Митов от ЮЗУ „Н. Рилски”) и водещ изпълнител в ново за страната 

ни научно направление – биоелектрохимични преобразователи на енергия.  

  Приемам изводите и приносите, представени от докторантката в 

дисертационните материали (стр. 216-219). Основните научните постижения на 

дисертационния труд, по мое мнение, могат да се резюмират накратко: 

 - С помощта на комплексни биохимични, микробиологични и електрохимични 

изследвания са установени за първи път електрогенни свойства на серия бактериални 

(Lactobacillus plantarum, Enterococcus faecali, Staphylococcus citreus, Sarcina, Pedicoccus 



 2 

pentosaceus), дрождени (Candida melibiosica 2491) и растителни видове (Lemna minuta, 

Lemna valdiviana, Lemna minor) при използването им като биокатализатори в 

биогоривни елементи. На тази основа са реализирани двукамерни безмедиаторни 

биогоривни елементи с различни клетъчни суспензии и са определени техните 

електрически характеристики.  

- Изследвани са електрогенните свойства на смесени култури, участващи в 

процесите на млечно-кисела ферментация (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, 

Pediococcus cerevisiae) и е установено, че реализираните биогоривни елементи показват 

надеждни операционни характеристики през различните етапи на ферментацията.  

- Доказано е, че дрожденият щам  Candida melibiosica 2491 притежава много 

добри електрогенни свойства и в условия на непроточна биоелектрохимична система 

синтезира собсвен ендогенен медиатор за електронен пренос до анода, докато в 

полупроточна система се образува електрохимично активен биофилм, улесняващ 

електронния пренос до анода. Показано е, че посредством оптимизиране на условията 

за развитие на дрождите, прилагане на полунепрекъснато култивиране на дрождите, 

подбор на подходящи материали за аноди и оптимизиране на конструктивните 

компоненти на МГЕ могат да се подобрят значително работните характеристики на 

дрождения елемент.  Доказано е така също, че екзогенните медиатори (метиловото 

червено, митилоранж и метиленовото синьо) улесняват електронния пренос от 

дрождените клетки до повърхността на анода и влияят благоприятно на ефективността 

на дрождения биогоривен елемент.  

- Разработена е методика за охарактеризиране на биоелектрохимични системи на 

базата на оценка на относителния дял на факторите, допринасящи за общата 

неопределеност на основните работни електрически характеристики на дрождения 

биогоривен елемент. Резултатите от тези изследвания представляват сериозен 

методичен принос, тъй като използваният  подход за анализ на неопределеността на 

работните характеристики на тази сложна в електрохимично отношение 

биоелектрохимична система може да се използва при анализ на различни видове 

биогоривни елементи.  

 - Консруиран и охарактеризиран електрохимично е нов тип биогоривен елемент 

- т.нар.„Директен фотосинтезиращ растителен горивен елемент”, използващ като 

биокатализатори висши водни растения от семейство Lemnaceae, и са получени 

обещаващи работни електрически характеристики. 

Резултатите от дисертацията са обект на  28 публикации в научни списания и 

сборници от доклади на научни форуми (в т. ч. 4  работи  -  под печат), от които 15 бр. 

са публикувани в реномирани международни и наши списания с ИФ (Bioelectrochem. – 

2 бр., J. Bioscience and Bioengineering., Fuel Cells, J. Мeter. Sci., Inern. J. Hydrogen 

Energу, Bulg. Chem. Commun – 5 бр.  и др.). По 12 публикации са забелязани общо 69 

цитати. Освен това части от дисертацията са представени в 30 бр. доклади на 20 

международни и 4 национални научни форуми. Така, че наукометричните показатели 

на дисертационния труд отговарят на препоръчителните изисквания в „Препоръките за 

критерии при придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в 

Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Като препоръки при бъдещи изследвания по проблеми на дисертацията, ще си 

позволя да отбележа:  

1) Да се разширят изследванията върху приложението на нови електродни 

катодни материали с оглед по-нататъшно подобряване на електрохимичните 

характеристики на МГЕ, като например въглеродни пяни с контролируема текстура на 

порите, магнетронно и електрохимично нанесени метални и композиционни слоеве и 

други материали за катоди, които предлагат силно развита и активна електродна 
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повърхност и висока електрокаталитична активност по отношение на кислородната 

реакция.  

2) Изясняване на комплекса от въпроси, свързани с подържането на оптимално 

рН на средата, не само за развитието на микроорганизмите, но и за подходящи 

стойности на окси-редукционния потенциал на системата, както за оптимално 

функциониране на полимерната протон-проводима мембрана на биогоривния елемент. 

3) Да се разшири публикационната дейност в специализирани и реномирани 

международни списания по електрохимия и биохимия. Да се потърсят възможности за 

публикуване на глава в монографичен сборник или обзорна статия в специализирано 

международно списание, която да обобщи резултатите от изследванията върху 

дрождени биогоривни елементи. 

Въз основа всичко изложено по-горе, като изхождам преди всичко от научните и 

научно-приложни приноси на дисертационния труд и неговото значение за по-добро 

разбиране на работата на биогоривните елементи и на възможностите за оптимизиране 

на техните електрохимични характеристики, изразявам своето положително 

становище по този труд и предлагам на Научното жури при Биологическия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски”  да присъди научната степен „доктор на науките” 

(Професионално направление 4.3 „Биологически науки”, научна специалност 

„Биохимия) на гл. ас. д-р ЙОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХУБЕНОВА. 

 

 

 

 

23.11.2013 г.                                    Член на НЖ: 

 

      /проф. дхн Р. Райчев/  


