
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Константин Мавродиев Петров – 

Ръководител на секция „Електрокатализ и електрокристализация“ 

към Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. 

Будевски“ - БАН 

Относно: Дисертационен труд на тема  

„Електрохимични източници на екологично чиста енергия“, 

представен от проф. д-р Марио Йорданов Митов 

за присъждане на научната степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“ 

в научна област 4. Природни науки, математика и 

информатика 

научно направление 4.2. Химически науки 

 

I. Актуалност на тематиката  

Представеният от проф. Митов дисертационен труд е обобщение на 

дългогодишните му изследвания, насочени към създаване на нови 

електрохимични системи за генериране на електричен ток и получаване на 

водород. Развитието на нови енергийни системи е безспорно актуална 

тематика. Това налага бързото и своевременно създаване и развитие на 

нови технологии, използващи изцяло възобновяеми енергийни източници. 

На тази цел са подчинени и представените в дисертационния труд на проф. 

Митов изследвания. 

 

II. Обща характеристика и оценка на научните и научно-

приложните резултати в представения дисертационен труд 

Дисертацията е написана на 333 стр. (вкл. Приложенията и списъка с 



включените публикации) и съдържа 186 фигури, 36 таблици и 5 схеми. 

Улеснение представляват изнесените списъци на фигурите, таблиците и 

схемите, както и на използваните съкращения в началото на дисертацията. 

Цитирани са 319 литературни източника, повечето от които от последните 

10-15 години, което показва добро познаване от страна на автора на 

съвременното състояние на научните изследвания в съответните области. 

Точно са формулирани целта и основните задачи, които са изпълнени в 

рамките на дългосрочната изследователска програма. Изследванията са 

представени в два обособени раздела: I. Алтернативни химични горивни 

елементи и II. Биоелектрохимични системи за генериране на електричен 

ток и производство на водород.   

В първия раздел са обобщени резултати, свързани с разработването 

на два типа горивни елементи – с директно електроокисление на 

борхириди и на сулфиди. Особено внимание заслужават изследванията със 

сулфидни горивни елементи, в които е потвърдена възможността за 

едновременно генериране на електричен ток и очистване на сулфиди с 

ниска концентрация в анолита – проблем по който от дълги години работя 

във връзка с оползотворянето на огромните количества сулфиди, 

натрупани в дълбините на Черно море. 

Вторият раздел от дисертацията е впечатляващ по своя обем и 

разнообразие от изследвани системи, общото между които е използването 

на живи организми – бактерии, дрожди и растения, като биокатализатори.  

Като обща характеристика на целия дисертационен труд трябва да 

отбележа неговия подчертано интердисциплинарен характер -  тенденция, 

която все повече се налага в съвременните научни изследвания. 

Считам за много полезни очертаните в края на всяка глава насоки за 

бъдещи изследвания на базата на получените резултите, което показва, че 

представеният дисертационен труд не е самоцел, а междинен етап от 

амбициозна изследователска програма. 



Съгласно разпоредбите на новия ЗРАСРБ, авторът на дисертацията е 

представил автореферат, както и резюмета на включените публикации на 

български и английски език.  

И двата варианта на автореферата много добре отразяват основните 

резултати и приноси на дисертационния труд. 

Дисертацията е построена върху резултати, публикувани в 42 научни 

статии, 27 от които в престижни международни списания с импакт-фактор 

или импакт-ранг. Прави впечатление, че всички статии, свързани с 

биоелектрохимичните системи са от последните 5 години, което 

потвърждава изключителната актуалност на тази нова за страната ни 

тематична област. Допълнително потвърждение е и броя на цитатите, 

които само за последните 5 години надхвърлят 300. 

 

III. Основни приноси на представения дисертационен труд 

Основните приноси на дисертационния труд могат да бъдат 

класифицирани като приноси с подчертано научен и такива с научно-

приложен характер. Според мене те могат да се обобщят така: 

Приноси с фундаментален характер 

- Разработени и тествани са прототипи на 7 нови електрохимични 

системи – 6 вида горивни еллементи, от които 2 без и 4 с 

използване на биокомпонент, и 1 микробиален електролизьор; 

- Установени са механизми на електронен пренос в изследваните 

биоелектрохимични системи; 

- Изведена е зависимост за катодната ефективност на отделяне на 

водород в микробиален електролизьор.  

Приноси с научно-приложен характер 

- Потвърдена е възможността за едновременно генериране на 

електричен ток и очистване на сулфиди без необходимост от 

преконцентрирането им и влагането на допълнителна енергия; 



- Получаване на водород при напрежения Е<1V чрез микробиална 

електролиза. 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

Дисертацията, както и авторефератът са написани и структурирани с 

висок научен стил. Изключително добро впечатление прави точното 

библиографско описание на използваната литература.  

 

V.  Заключение 

В заключение, убедено считам, че представената дисертация 

напълно отговаря и дори надхвърля изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото приложение и Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски“ за подобен труд. 

Демонстрираните в дисертацията постижения затвърждават личните ми 

впечатления за разнообразните научни интереси и творчески ентусиазъм 

на проф. Митов в търсенето на нови енергийни източници. Оценявайки 

положително приносите на дисертациониия труд, убедено препоръчвам 

на членовете на почитаемото научно жури да гласуват за присъждане на 

научната степен „доктор на науките“ на Марио Йорданов Митов.  

 

Дата: Член на журито: 

(проф. д-р К. Петров) 



OPINION 

by Prof. Dr. Konstantin Mavrodiev Petrov - 

Head of the section "Electrocatalysis and Electrocrystallization" at the Institute 

of Electrochemistry and Energy Systems "Acad. E. Budevski ”- BAS 

 

Subject: Dissertation on a topic 

" Electrochemical Systems for Green Energy Production ", 

presented by Prof. Dr. Mario Yordanov Mitov 

for awarding the Doctor of Science degree 

in scientific field  4. Natural sciences, mathematics and 

informatics 

scientific direction 4.2. Chemical Sciences 

 

I. Relevance of the topic 

The dissertation presented by Prof. Mitov is a summary of his many years 

of research aimed at creating new electrochemical systems for generating 

electricity and producing hydrogen. The development of new energy systems is 

an indisputably actual topic. This necessitates the rapid and timely creation and 

development of new technologies using fully renewable energy sources. The 

research presented in the dissertation of Prof. Mitov is subordinated namely to 

this aim. 

 

II. General characteristics and evaluation of the scientific and 

applied results in the presented dissertation 

The dissertation is written on 333 pages (incl. Annexes and list of included 



publications) and contains 186 figures, 36 tables and 5 schemes. The lists of 

figures, tables and schemes as well as the abbreviations used at the beginning of 

the dissertation facilitate the reading of the thesis. 319 literary sources have been 

cited, most of them from the last 10-15 years, which shows the author's good 

knowledge of the current state of research in the relevant fields. The purpose and 

main tasks that have been fulfilled within the framework of the long-term research 

program are formulated precisely. The studies are presented in two separate 

sections: I. Alternative chemical fuel cells and II. Bioelectrochemical systems for 

electricity generation and hydrogen production. 

The first section summarizes the results related to the development of two 

types of fuel cells – with direct electrooxidation of borohydrides and sulfides. 

Particularly noteworthy are the studies with sulfide fuel cells, which confirmed 

the possibility of simultaneous generation of electricity and the purification of 

low-concentration sulfides in the anolyte - a problem that I have been working on 

for many years in connection with the utilization of the vast amounts of sulfides 

accumulated in the depths of the Black Sea. 

The second section of the thesis is impressive in its volume and variety of 

systems studied, the common among which is the use of living organisms - 

bacteria, yeast and plants, as biocatalysts. 

As a general characteristic of the whole dissertation work I should mention 

its markedly interdisciplinary character - a tendency that is increasingly needed 

in modern scientific research. 

I find as very useful the guidelines outlined at the end of each chapter for 

future research based on the results obtained, which shows that the dissertation 

presented is not an end in itself, but an intermediate stage of an ambitious research 

program. 

In accordance with the provisions of the new Law for the Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the author of the dissertation 

submitted an abstract, as well as summaries of the included publications in 



Bulgarian and English. 

Both versions of the abstract very well reflect the main results and 

contributions of the dissertation. 

The dissertation is based on the results published in 42 scientific articles, 

27 of them in prestigious international journals with impact factor or impact rank. 

It is noteworthy that all articles related to bioelectrochemical systems are from 

the last 5 years, which confirms the exceptional relevance of this new thematic 

area in our country. Further confirmation is the number of citations, which only 

in the last 5 years exceed 300. 

 

III. Main contributions of the dissertation  

The main contributions of the dissertation can be classified as contributions 

of scientific and scientifically applied character. In my opinion, they can be 

summarized as follows: 

Fundamental contributions 

- Developed and tested prototypes of 7 new electrochemical systems - 6 

types of fuel cells, of which 2 without and 4 using a biocomponent, and 1 

microbial electrolysis cell; 

- Established mechanisms of electron transfer in the studied 

bioelectrochemical systems; 

- Derived dependence for the cathodic hydrogen recovery in a microbial 

electrolysis cell. 

 

Applied contributions 

- Confirmed possibility for simultaneous generation of electric current and 

purification of sulfides without the need of pre-concentration and additional 

energy; 

- Hydrogen production at voltages <1V by microbial electrolysis. 



IV. Critical notes and recommendations 

The dissertation as well as the abstract are written and structured in a high 

scientific style. The accurate bibliographic description of the literature used makes 

an extremely good impression. 

 

V. Conclusion 

In conclusion, I firmly believe that the dissertation presented fully meets 

and even exceeds the requirements of the Law for the Development of Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules for its implementation and the Internal 

Rules for the Development of the Academic Staff of SWU “Neofit Rilski” for 

such work. The achievements demonstrated in the dissertation reinforce my 

personal impressions of the diverse scientific interests and creative enthusiasm of 

Prof. Mitov in search of new energy sources. Evaluating positively the 

contributions of the dissertation, I strongly recommend the members of the 

venerable scientific jury to vote for the award of Mario Yordanov Mitov the 

scientific degree "Doctor of Science". 

 

Date:        Jury Member: 

19.08.2019       (Prof. Dr. K. Petrov) 


