
 

 

Рецензия 

 

От проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. 

Катедра по психиатрия при МУ-Варна 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Професор” в област на 

висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицина, по специалност „Съдебна психиатрия” към Медицинския университет - Варна, 

за нуждите на Филиал Велико Търново, Катедра „Здравни грижи" и Първа клиника по 

психиатрия към МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, обявен в ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г. 

Със заповед на Ректора на МУ-Варна Р-109-69/20.02.2017 г, съм определен да 

изготвя рецензия за кандидатурата на доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. 

 

Биографични данни 

 Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н.  завършва   медицина през 1988 г. в 

Медицинска академия гр. София. Започва работа в ЦПЗ гр. Враца. През 1989 г. след 

спечелен конкурс е назначен като научен сътрудник в лабораторията по 

невропсихофармакология. От 1997 г. е асистент в Клиниката по съдебна психиатрия и 

съдебна психология, където работи до 2012 г. .От май 2012 г. е избран за доцент по 

съдебна психиатрия в Медицински университет "Проф. П. Стоянов" гр. Варна, където 

работи   до момента. Има придобити две специалности: "Психиатрия" -1993 г. и "Съдебна 

психиатрия" през 2004 г. Автор е на повече от 100 реални публикации, сред които 4 

монографии и отговорно редактиране на две ръководства - "Психиатрия, психология и 

психотерапия за общопрактикуващи лекари" в две издания, "Практическа психиатрия" в 

два тома - Обща психиатрия и Съдебна психиатрия.   

 Доц. Маринов защитава дисертация за придобиване на научно-образователната 

степен доктор през 2007 г. на тема „Клиникопсихопатологични, клиникопсихологични и 

психосоциални аспекти на шизофрения и хомицид“, а през 2016 г. за ДМН "Апробиране 

на скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства" 

 Доц. Маринов участва активно в дейността на Българското психосоматично 

дружество. Автор е на поредица статии в списанието “Психосоматична медицина”и глави 

в ръководството “Практическа психосоматична медицина” /под. ред. на проф. Владимир 

Иванов/, както и ръководството “Психосоматична медицина” /под ред. на проф. Ц. Цонев 

и д-р И. Нацов/.   



 

   Област на дейността на доц. Маринов е Колегиума частна психиатрия, в 

събитията на който той е деен участник в организационните структури на дружеството. 

 В рамките на Дружеството по биологична психиатрия и Фондация Биологична 

психиатрия, доц. Петър Маринов участва в организацията обучителните модули за млади 

психиатри.   

   Член е на Българската психиатрична асоциация. От 2001 г. до 2009 г.  заема 

последователно постовете главен секретар, заместник-председател и председател на 

Българската психиатрична асоциация. До момента активно участва в дейността на 

дружеството. 

   Доц. Маринов организира превод и научна редакция на български на DSM IV, 

Канадските насоки за диагностика и лечение на биполярното разстройство. Участва в  

Обучителен модул на Световната психиатрична асоциация за шизофрения, обучителния 

модули за диагностика и лечение на депресивните разстройства, програмата на 

Световната психиатрична асоциация за специализация по психиатрия, Началата на 

психиатричните процедури за специализанти на СПА.    

 Доц. Маринов участва в два големи международни научни проекта. Първият е  на 

Университета на Илинойс в Чикаго с изследване на импулсивността при зависими от 

хеорин с или без "психопатия", спонсориран от NIDA /National Institute of Drug Addiction/. 

Участва в мултицентров проект по 7-ма рамкова програма за изследване на имунните 

разстройства при депресия под надслов MOODINFLAME , има участие в проект на ЕС и 

Р България като координатор: „Създаване на подходящи условия за лечение и 

ресоциализация на пациенти с остри психиатрични разстройства“. 

 Доц. Маринов участва в обучителния екип на проект, финансиран от ЕС за 

изграждане на психиатрично отделение в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца. 

  

Научно-изследователска дейност: 

 

По отношение на наукометричните показатели, доц. д-р Петър Маринов 

Маринов, д.м.н. участва в конкурса с: 

 

1. Дисертация за ОНС „Доктор” на тема „Клиникопсихопатологични, 

клиникопсихологични и психосоциални аспекти на шизофрения и хомицид” и автореферат 

към дисертационния труд; 



 

2. Дисертация за „Доктор на науките“ и автореферат към нея на тема 

"Апробиране на скринингов подход за депресивни и тревожни разстройства в общата 

медицинска практика", 2016 г.; 

3. Монографичен труд „Аспекти на ефективната скринингова диагностика на 

депресивни и тревожни разстройства в общата медицинска практика”, изд. СТЕНО, 2013 

г., 114 стр; 

4. Монографичен труд „Върху физиологичния афект: анализ на литературата и 

серия клинични случаи“, изд. Медицински унверситет - Варна, 2017 г. 

5. 133 заглавия, от които 103 преди доцентурата и 30 след нея; 

6. Публикации в пълен текст в научни списания и сборници – 128; 

7. Участията с научни доклади и постери в национални и международни 

научни форуми – 5; 

8. Справка за 86 цитирания в чужди списания. 

    9.       Справката за IF към  24.01.2017 г. -  импакт фактор на публикаци - 10.771.  

 

В дисертационния труд за придобиване на научно-образователната степен 

„доктор“ на тема „Клиникопсихопатологични, клиникопсихологични и психосоциални 

аспекти на шизофрения и хомицид”,  доц. Маринов анализира симптомните области на 

шизофренните извършители на умъртвяване, като се откроява ролята на налудни идеи в 

механизма на престъплението. Анализират се характеристиките на жертвата.  

Приносите на работата са в извеждането на основните рискови симптомни 

области, характеристиките на жертвата и психологичните особеносити на извършителите. 

В дисертационния труд за придобиване на научната степен „доктор на 

науките,  доц. Маринов изгражда оригинална система от скринингови въпроси, които да 

се тестват в клиничната практика на ОПЛ за скрининг на депресивни и тревожни 

разстройства. Изграден е оригинален модел на двуетапна скринингова оценка от 

положителен отговор на скринингов въпрос до детайлен скрининг с българската версия на 

PRIME-MD, последвана от клинично интервю с диагностична насоченост. 

В Научно-приложни  аспект приносите са свързани  с адаптиране на българска 

версия на PRIME-MD за целите на проучването. Доказана е ефективността на 

скрининговата оценка за бърза диагностична ориентация на ОПЛ във всекидневната им 

работа в аспектите предиктивна валидност, сензитивност, специфичност, вътрешна 

консистентност и външна надеждност. Направен е клиничен анализ на изследваната 

кохорта от болни от първичната здравна мрежа, със задълбочен анализ на 

симптоматологията им. 



 

 Монографичният (хабилитационен) труд, представен от доц. Маринов е на тема 

”Върху физиологичния афект: анализ на литературата и серия експертни казуси”. 

Монографията е актуална и се ангажира със значим за съдебната психиатрия 

проблем, върху който е работено твърде малко в нашата психиатрична наука.   

Монографията включва 26 таблици и 43 фигури. В библиографията са обхванати 

232 източници.  

Идеите, които авторът изследва са верифициране на положителните отговори на 

дефинирани  скриниращи  въпроси за депресия и тревожност, които имат най-висока 

предиктивна стойност за наличие на депресивно и/или тревожно разстройство при 

пациентите.   

Приложени са общи и специализирани инструменти: общ демографски въпросник, 

който засяга основните аспекти на развитието и здравното състояние на индивида; четири 

скринингови въпроси (два за депресивни разстройства, един за панически пристъп и един 

за генерализирана тревожност); разгърнат въпросник с девет въпроса PHQ9; разгърнати 

въпросници за паническо и генерализирано тревожно разстройство; болнична скала за 

тревожност и депресия. Основната цел на проучването е да установи стойността на 

скриниговите въпроси за релевантна оценка на депресията и тревожни разстройства в 

общата медицинска практика. Към тази цел са поставени конкретни задачи, които да 

верифицират повдигнатата хипотеза.  

Прилаганият инструментариум е с висока надеждност в неговата цялост и с добра 

надеждност по отношение на съставящите го подвъпросници; скриниращите въпроси имат 

значителна сензитивност и специфичност, което се основава на данните от литературата; 

скриниращите въпроси в значителна степен предсказват наличието или отсъствието на 

удовлетворени критерии за определено психично разстройство (депресивен епизод, 

паническо разстройство, генерализирано тревожно разстройство). 

  Резултатите  от собственото проучване отразяват изпълнението на поставените 

задачи от автора и най-вече  надеждността на  представените инструменти чрез алфата на 

Cronbach. Всички инструменти са с висока надеждност. 

 Следва подробен анализ на демографските показатели, който описва детайлно 

изследваниaте групи.  

Особена стойност има изследването на предиктивната валидност, в смисъл на 

сензитивността и специфичността на скрининговите въпроси за тревожност и депресия. 

Използват се статистическите похвати ROC/AUC. Те са позитивни и дават основание да се 

предложи скринингова система за оценка на депресивните и тревожни разстройства. 

Хипотезата, че е възможно да се изгради ефективна скринингова система за 



 

депресивните и тревожни разстройства се доказва недвусмислено от проучването на доц. 

Маринов. 

В заключение, в монографията си доц. Петър Маринов, дмн е представил цялостно 

самостоятелно проучване с доказана научно-практическа стойност, което ще има 

приложение в  общата клинична  практика и ще подпомогне бърза диагностична оценка на 

депресивните и тревожни разстройства. 

  

Публикационна активност -133 реални пълнотекстови публикации в 3 базисни 

области: 

 съдебна психиатрия; 

 психиатрия в общата медицинска практика; 

 психофармакология.  

В рамките на тези направления доц. Маринов има поредица от публикации, които 

задълбочено изследват актуални проблеми на базисните области. При разглеждане на 

клинични казуси, доц. Маринов се придържа към аналитичния подход и сравнението на 

неговите данни с тези от наличната световна научна литература.  

 

Научните приноси от описаната научна дейност е в следните направления: 

1. Съдебна психиатрия 

2. Психиатрия в общата медицинска практика 

3. Психофармакология 

 

Основните публикации в направлнията са (по номера от представеният списък): 

 

 Съдебна психиатрия (дисертация, публикации и хабилитационен труд). 

 

Публикации 1.Дисертационен труд /представен 

автореферат/ 

Статии 2. Публикации 02,03,04,05; Е1-Е4; Г АН1 

– Г АН4 /английски/ 

Глави от ръководства 3. Публикации В35 - В45 

Хабилитационен труд Монография "Върху физиологичния 

афект: анализ на литературата и серия 

експертни казуси" 



 

 

 Обща психиатрия и фармакотерапия (3 монография и поредица от статии) 

 

Моногфия Фармакопсихиатрия и психофармакология 

Глави В1-В3, В46 

Статии Б4-Б6 

Статии Г1-Г11, Д1-Д10; ОБ1-ОБ9 

 

 Психиатрия в общата медицинска практика (дисертация, публикации, ръководство в 

две издания, монография) 

 

Дисертация за доктор на науките Автореферат 

Глави от ръководство В11 до В29 

Други глави от ръководство В7 до В10 

Монография Депресивни и тревожни разстройства в 

общата медицинска практика 

 

 

 

Преподавателска дейност: 

Преподавателската дейност на доц. Маринов е от 1989 г.  като  научен сътрудник в 

НИНПН (сега МБАЛ "Св. Наум") гр. София. В Катедрата по психиатрия в МУ София е 

водел студентски групи по българоезично и англоезично обучение по психиатрия, 

участвал е акативно в екипа, обучаващ общопрактикуващите лекари по модул 

"Психиатрия, психология и психотерапия". Екипът под негова редакция издава две издания 

на ръководство "Психиатрия, психология и психотерапия" за общопрактикуващи лекари, 

съответно през 2002 и 2007 г. 

Провел е системно обучение на студенти  по психиатрия медици, студенти от 

медицински колеж и здравни грижи - курс практическо обучение, пълен курс по 

психиатрия, съдебна психиатрия, медицинска психология в програми на българо и 

англоезично обучение. Учебната му натовареност е  над  приетите нормативи. 

В рамките на извънаудиторната натовареност доц. Маринов участва в провеждане 

на  СИД по социология и медицинска психология за англоговорящи студенти, броят на 

които надхвърля 100 и продължава да нараства с всеки следващ модул. 



 

  Доц. Маринов възстанови и ръководи кръжока по психиатрия, след 

назначаването ми в МУ-Варна, от който вече има рекрутирани поредица специализанти в 

клиниките.    

Лечебно-диагностична дейност – доц. Маринов работи като ординатор в ЦПЗ гр. 

Враца, в последствие като научен сърудник, асистент и началник клиника по Психиатрия   

и началник клиника  по Съдебна психиатрия в МБАЛ „Св. Наум” - София и МБАЛ „Св 

Марина” – Варна. 

 

Професионална квалификация 

Доц. Маринов има признати специализации по Психиатрия от 1993 год. и 

Съдебна психиатрия от 2004 г.  

 

Административно –организационна дейност 

За периода от 2001 г. до 2009 г.  заема последователно постовете главен секретар, 

заместник-председател и председател на Българската психиатрична асоциация. 

Впоследствие е член на УС на БПА и по-късно председател на Комитета по Устава и 

професионалните стандарти. 

 

Заключение: 

Представените от доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. материали ми дават 

основание да приема, че те надхвърлят изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Р България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагането му и съответния Правилник на 

МУ - Варна. 

На базата на изложеното по-горе, давам своята положителна оценка върху 

представените за рецензиране материали и върху общата оценка на кандидата -  доц. д-р 

Петър Маринов Маринов, д.м.н. и считам, че те изцяло съответстват на законовите 

изисквания и тези на Медицински университет - Варна за присъждане на академичната 

длъжност „професор“ по специалност „Съдебна психиатрия“ за нуждите на Катедра 

„Здравни грижи“ на Филиал Велико ТЪрново Към Медицински университет „Проф. П. 

Стоянов“ – Варна и Клиника по Първа клиника по психиатрия към МБАЛ „Света Марина“ 

ЕАД - гр. Варна. 

 

 

19.03.2017 г.     Изготвил:...................... 

(проф. д-р Риналдо Шисшов, д.м.н.) 


