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Представеният дисертационен труд за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор“ на тема „Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в 

храносмилателния тракт“ представлява комплексно научно изследване. С помощта на 

колоидно-химични и биофизични методи са получени нови резултати за влиянието на 

различни фактори върху степента на липолиза и върху фазовото разпределение на 

холестерола и на продуктите на липолизната реакция в чревните флуиди. Изследвано е 

влиянието на типа и концентрацията на различни типове емулгатори, присъствието на 

жлъчни киселини, концентрацията на Ca2+ йони, pH на средата и др. На базата на тези 

резултати са изяснени няколко важни молекулни механизма чрез които емулгаторите, 

жлъчните киселини и калциевите йони влияят върху липолизата и върху разпределението 

на липофилните вещества в реакционната смес. Където е възможно, резултатите от 

проведените ин-витро изследвания са сравнени с известни от литературата данни, 

получени чрез ин-виво изследвания. Разработена е нова методика за изследване на 

кинетиката на липолиза, която избягва някои от проблемите на други широко използвани 

методи и са усвоени няколко аналитични техники за определяне на концентрациите на 

основните вещества в изследваните системи. Проведените изследвания са финансирани по 

договор с фирмата Unilever, която е един от най-големите производители на хранителни 

продукти в света. 

Получените резултати са обобщени в 3 научни публикации по дисертацията: 2 в 

списанието Langmuir  с импакт-фактор 4.187 и 1 в списанието Food and Function с импакт-

фактор 2.694. Досега са забелязани 8 цитата по тези статии. Резултатите по дисертацията 

са представяни лично от докторанта на 3 международни и 4 български научни сесии и 

конференции. Едно от представянията спечели втора награда за най-добър постер на 

международната конференция Food Digestion, Madrid 2013. 

След завършване на изследванията по дисертацията си, г-н Винаров проведе заедно 

с колеги от катедрата още няколко изследвания, свързани с темата на дисертацията. Те са 

оформени като 3 ръкописа, които предстои да бъдат изпратени за публикуване през 2014 

г. Захари Винаров е публикувал и две научно-популярни статии по темата на 

дисертацията в списание Знание (Knowledge), издавано от британската 

телекомуникационна компания BBC. В рамките на Софийския фестивал на науката през 

2013 г. изнесе отворена лекция пред широка аудитория на тема „Добрият и лошият 

холестерол”.  

За решаването на задачите поставени в дисертацията, г-н Винаров разви, усвои и 

проведе редица експерименти за изясняване на механизмите на наблюдаваните явления: 

(1) Заедно с колеги от катедрата разработи нова ин-витро методика за изследване на 



липолизата; (2) С помощта на светоразсейване определи размера на молекулните агрегати 

в реакционната смес и техния -потенциал; (3) С помощта на газова и тънкослойна 

хроматография определи концентрациите на мастни киселини, моноглицериди, 

диглицериди и холестерол в реакционната смес; (4) Посредством високоефективна течна 

хроматография определи концентрациите на разтворени жлъчни киселини в реакционната 

смес.  

Докторантът се справи отлично с всички поставени задачи и с обработката на 

данните. Работата на г-н Винаров се отличава със забележителна самостоятелност при 

провеждането на експериментите и много задълбочено разбиране на изследваните 

явления. Получените резултати са надеждни и в повечето случаи г-н Винаров имаше 

решаващо значение за разработване на експерименталните процедури. Заслужава да се 

отбележи комбинацията от фармацевтични и физикохимични знания и умения, която му 

позволява да се включи по особено ценен начин в изследванията на катедрата. Доброто 

владеене на английски език и широката обща култура на докторанта му позволява да 

описва и представя много добре получените резултати както на международни форуми, 

така и при честите лични контакти с чуждестранните колеги, които посещават катедрата.  

Захари Винаров е водил практическите упражнения в курса по „Химична кинетика 

и макрокинетика” в специалност Инженерна химия и съвременни материали и в курса 

„Дисперсии във фармацевтичните технологии” в магистърска програма „Дисперсни 

системи в химичните технологии”. Г-н Винаров участва активно и в подготовката на 

учебната програма и упражненията в новия курс по „Технология на лекарствените форми” 

за специалност Фармация във факултета по Химия и фармация.      

В заключение, Захари Винаров е отлично подготвен млад специалист в областта на 

дисперсните системи, със специфични знания и умения в областта на лекарствените 

форми и биофизиката. Той се включва много успешно в решаването на сложни научни 

задачи, като вече ръководи работата по няколко задачи и подготвя начални варианти на 

ръкописи за статии. Той владее множество експериментални техники, които изискват 

висока квалификация, има много широка химическа култура и добра компютърна 

грамотност, владее отлично английски език. Без съмнение, г-н Винаров има потенциала за 

бъдещо развитие като водещ учен в областта на дисперсните системи и техните 

приложения във фармацевтичните и хранителните технологии.  

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Въз основа на науко-метричните показатели, които изцяло съответстват на закона 

за развитие на академичния състав на Република България, както и на препоръчителните 

критерии на ФХФ-СУ, убедено препоръчвам на научното жури да присъди на Захари 

Пенков Винаров образователната и научна степен „доктор“. 
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