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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР МАРИНОВ 
МАРИНОВ, ДМН  

 
(НАУЧНИ ТРУДОВЕ ИЗВЪН ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД *) 

 
 
01. АВТОРЕФЕРАТ НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЯ 

 
По темата на дисертационния труд: 
На български език: 
 
02. Маринов П. Близост на жертвата до извършителя при шизофренни и 
нешизофренни хомициди – опит за сравнителен анализ. Рецептор бр. 3 2006, 
49 – 52. 
 
В публикацията се описват характеристиките на жертвите при 
шизофренен хомицид. Те най-често са от най-близкото обкръжение. на 
болния. 
 
03. Маринов П. Различни модели на предхождащата медикация при болни с 
шизофрения и хомицид. Рецептор бр. 3, 2006, 59 – 61 
 
От извадката от 47 пациента с шизофрения е анализирана предхождащата 
деликта медикация. Най-рядко тя е била с клозапин, което косвено показва, 
че този медикамент вероятно предпазва от агресия. 
 
04. Маринов П. Агресия и шизофрения. В: Обучителна програма „Шизофрения”, 
Издание на Българска психиатрична асоциация и Колегиум „Частна 
психиатрия”, София, 2005, стр. 65 - 75 
 
Агресивното поведение при шизофрения има различни мотиви. Сред тях 
психотичните симптоми имат водещо значение, но освен тях 
преморбидната и болестно трансформираната личност, алкохолът и ПАВ 
също са важни предпоставки. 
 
05. Маринов П. PANSS, SANS и SAPS – сходства и различия, предимства и 
недостатъци. Рецептор, бр. 4 2004, стр. 26 - 33 
 
В статията се анализират основните скали за оценка на шизофренните 
симптоми. САНС и САПС имат някои предимства в оценката пред 
широкоизползваниата скала ПАНСС. 
 
 
А. ПУБЛИКУВАН МОНОГРАФИЧЕН ТРУД. МОНОГРАФИИ. 
 
Монографичен труд: 
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А1. Маринов П.  Шизофренията. Рецензент д-р Димитър Часовникаров, 
Издателство АСЯ, 2010 г.  
 
В монографията се осветляват редиа аспекти на групата от заболявания, 
дефинирани от Крепелин като шизофрения. Историята, етиологията, 
патогенезата, клиничната картина, диагнозата и диференциалната 
диагноза, както и съвременното лечение са застъпени в отделните глави. 
 
Други монографии: 
 
А2. Маринов П. Фармакопсихиатрия и психофармакология. Издателство 
Горекспрес, 1999, гр. София, 454 стр., рецензент проф. Ц. Цонев, дмн 
 
В книгата са разгледани механизмите на действие и приложението в 
клиничната практика на основните групи медикаменти в лечението на 
психичните разстройства.. 
 
А3. Маринов П. Терапевтично резистентна шизофрения. Издателство АСЯ. 
2008 г., рецензент доц. Вл. Велинов, дм 
 
В монографията са разгледани главните аспекти на резистентността при 
шизофрения. Оценката и терапевтичните подходи са разгледани в детайли. 
 
Б. Ръководста и помагала (отделните глави с участие на автора са 
представени в рубрика В.) 
 
 
 
 
Б1. Практическа психиатрия (в два тома). Издателство АСЯ. 2009 г. (Първи том 
„Обща и специална психиатрия”, Втори том „Съдебна психиатрия” под 
редакцията на В. Велинов и П. Маринов)  
 
 
 
Б2. Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактиуващи лекари. Под 
редакцията на С. Николкова и П. Маринов. Университетско издателство 
„Медицина”, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
  
 
В. Глави от ръководства и помагала 
 
 
В1. Велков В., П. Маринов. Фармакокинетика. В: Психофармака - механизми на 
действие, терапевтични и странични ефекти. Автори: К. Миланов, В. Велков, П. 
Маринов, О. Микова, В. Миланова, Медицинска Академия - Център за научна 
информация по медицина и здравеопазване, 1990, стр. 13-16. 
 
Публикацията осветлява фармакокинтетиката на психотропните 
лекарства. 

* Публикациите по темата на дисертационния труд са в рубрика „0” 
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В2. Маринов, П.,  К. Миланов, и О. Микова. Бензодиазепини. В: Психофармака 
- механизми на действие, терапевтични и странични ефекти.Автори: К. 
Миланов, В. Велков, П. Маринов, О. Микова, В. Миланова. Медицинска 
Академия - Център за научна информация по медицина и здравеопазване, 
1990, 66-72. 
 
Разгледани са медикаментите от групата на бензодиазепините с техните 
специфични механизми на действие, фармакокинетични особености и 
приложения в практиката.  
 
В3. Микова, О., К. Миланов, и П. Маринов. Литий. В: Психофармака - 
механизми на действие, терапевтични и странични ефекти. Автори: К. Миланов, 
В. Велков, П. Маринов, О. Микова, В. Миланова, Медицинска Академия - 
Център за научна информация по медицина и здравеопазване, 1990, 56-61. 
 
Приложението на литиевите соли е осветлено от теоретична и 
практическа гледна точка. 
 
В4. Маринов П. Антидепресанти I част, Фармацевтичен преглед, Медицински 
университет София - Център за информация по медицина, 3, 1994. 
 
Представени са основните биохимични и невротрансмитерни аспекти на 
антидепресантите. 
 
В5. Маринов П. Фармакотерапия на обсесивно-компулсивно разстройство, 
Фармацевтичен преглед, Медицински университет София - Център за 
информация по медицина, 1-2,1994. 
 
Представене а патогенезата и изводимата о нея терапия на обсесивно-
компулсивното разстройство. 
 
В6. Иванов В и П. Маринов. Медикаментозна терапия на шизофренията. 
Исторически преглед, методи, механизми на действие и съвременни 
тенденции. Пленарен доклад, изнесен на Конференция на научните 
психиатрични дружества, 5-6 Юни, 1998, гр. Пловдив, Зала "Отворено 
общество". Изд. в: Психофармакотерапия. Актуални проблеми. Под ред. на 
проф. М. Роглев и доц. В. Влахова-Николова, Пловдив 1998, стр. 15-23. 
 
Направен е исторически преглед и оглед на съвременнот състояние на 
фармакотерапията на шизофренните разстройства. 
 
В7. Цонев Ц и П. Маринов. Психофармакотерапия на психосоматичните 
заболявания. Доклад, изнесен на Конференция на научните психиатрични 
дружества, 5-6 Юни, 1998, гр. Пловдив, Зала "Отворено общество". Изд. в: 
Психофармакотерапия. Актуални проблеми. Под ред. на проф. М. Роглев и доц. 
В. Влахова-Николова, Пловдив 1998, стр. 15-23. 
 
Направен е обзор на психофармакотерапията на психосоматичните 
разстройства в светлината на съвременните виждания. 
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В8. Маринов П. Астения. В: Наръчник по психосоматична медицина. Под ред. 
на Вл. Иванов, изд. Знание, 1999. 
 
В главата е разгледана астенията като мултидисциплинарен проблем. 
 
В9. Цонев Ц и П. Маринов. Терапия на психосоматичните заболявания - 
фармакотерапия: транквилизатори, невролептици, антидепресанти. В: 
Наръчник по психосоматична медицина. Под ред. на Вл. Иванов, изд. Знание, 
1999. 
 
В главата са разгледани основните класове психофармака и приложението 
им в терапията на психосоматичните разстройства. 
 
В10. Цонев Ц и П. Маринов. Сърдечно-съдова система: функционални 
нарушения, хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, миокарден 
инфаркт.  В: Наръчник по психосоматична медицина. Под ред. на Вл. Иванов, 
изд. Знание, 1999. 
 
Разделът сърдечноъдови заболявания е осветлен в главата от наръчника по 
психосоматична медицина. 
 
В11. Маринов П. Симптоми, синдроми диагноза и обобщение на случая. В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари. Под ред. 
Николкова С, Маринов П. Университетско издателство „Медицина”. 78-102; 
2002, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Общата психопатология в обем, необходим в практиката на 
общопрактикуващите лекари е представена в главата на ръководството. 
 
В12. Маринов П. Билогични методи на лечение. В: Психиатрия, психология и 
психотерапия за общопрактикуващи лекари. Под ред. Николкова С, Маринов П. 
Университетско издателство „Медицина”. 102-127; 2002, 2007 (Второ 
преработено и допълнено издание) 
 
В главата са представени биологичните методи на лечение на психичните 
заболявания. Освен фармакотерапията е представена и 
електроконвулсивната терапия и сънната депривация. 
 
В13. Маринов П, С. Николкова Шизофрения, шизоафективни и налудни 
разстройства. В: Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи 
лекари. Под ред. Николкова С, Маринов П. Университетско издателство 
„Медицина”. 341-354; 2002, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на шизофренията, 
шизоафективното и налудните разстройства са разгледани в главата от 
ръководството. 
 
В14. Маринов П, Николкова С. Биполярно афективно разстройство. В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари. Под ред. 
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Николкова С, Маринов П. Университетско издателство „Медицина”. 334-339; 
2002, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на биполярното 
афективно разстройство са разгледани в главата от ръководството. 
 
В15. Николкова С, Маринов П. Депресивни разстройства. В: Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари. Под ред. Николкова 
С, Маринов П. Университетско издателство „Медицина”. 321-333; 2002, 2007 
(Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на депресивните 
разстройства са разгледани в главата от ръководството. 

 
В16. Николкова С, Маринов П. Паническо разстройство. В: Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. д-р С. 
Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по медицина, 
София, 2002, 207-217, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на паническото 
разстройство са разгледани в главата от ръководството. 
 
В17. Николкова С, Маринов П. Фобийни разстройства. В: Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. д-р С. 
Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по медицина, 
София, 2002, 218-228, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на фобийните 
разстройства са разгледани в главата от ръководството. 
 
В18. Николкова С, Маринов П. Генерализирано тревожно разстройство. В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. 
д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по 
медицина, София, 2002, 229-235, 2007 (Второ преработено и допълнено 
издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на 
генерализираното тревожно разстройство са разгледани в главата от 
ръководството. 
 
В19. Николкова С, Маринов П. Обсесивно-компулсивно разстройство. В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. 
д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по 
медицина, София, 2002, 236-244, 2007 (Второ преработено и допълнено 
издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на обсесивно-
компулсивното разстройство са разгледани в главата от ръководството. 
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В20. Маринов П, С Николкова. Безсъние (инсомния). В: Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. д-р С. 
Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по медицина, 
София, 2002, 309-320, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на инсомнията са 
разгледани в главата от ръководството. 

 
В21. Маринов П, Николкова С. Спешни състояния в психиатрията. В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. 
д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по 
медицина, София, 2002, 527-534, 2007 (Второ преработено и допълнено 
издание) 
 
Разгледани са спешните състояния - психомоторна възбуда, кататонен 
ступор, фебрилна кататония. 
 
В22. Алексиев А., П. Маринов, П. Петкова, Ц. Цонев - Терапия на 
психосоматичните заболявания, В: Практическа психосоматична медицина под 
ред. Проф. Вл. Иванов, С., 1999, 69 - 97 
 
Осветлена е терапията на психосоматичните заболявания в 
психотерапевтичен и фармакотерапевтичен аспекти. 
 
В23. Петкова П., П. Маринов - Посттравматично стресово разстройство, В: 
Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. 
д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по 
медицина, София, 2002 245-254, 2007 (Второ преработено и допълнено 
издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на 
посттравматичното стресово разстройство са разгледани в главата от 
ръководството. 
 

 
В24. Петкова П., С. Николкова, П. Маринов – Хронична болка, В: Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари, под ред. д-р С. 
Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско издателство по медицина, 
София, 2002, 297-309, 2007 (Второ преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на хроничната 
болка са разгледани в главата от ръководството. 
 
В25. Николкова С., П. Маринов, П. Петкова - Личностови разстройства и трудни 
пациенти, В: Психиатрия, психология и психотерапия за общопрактикуващи 
лекари, под ред. д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, Университетско 
издателство по медицина, София, 2002, 376-390, 2007 (Второ преработено и 
допълнено издание) 
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Симптомите, синдромите и диагностиката на личностовите разстройства 
са разгледани в главата от ръководството. Осветлено е поведението на 
ОПЛ при справяне с трудни пациенти. 
 
В26. Цонев Ц., П. Петкова, С. Николкова, П. Маринов - Психосоматични 
зависимости. История, класификация и съвременни тенденции в 
психосоматичната медицина, В: Психиатрия, психология и психотерапия за 
общопрактикуващи лекари, под ред. д-р С. Николкова, дм, д-р П. Маринов, 
Университетско издателство по медицина, София, 2002, 390-425, 2007 (Второ 
преработено и допълнено издание) 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на 
психосоматичните зависимости и заболявания са разгледани в главата от 
ръководството. 
 

В27. Маринов П. Аспекти на общата психопатология. В: Практическа 
психиатрия, том I, 26-52, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Симптомите, синдромите и диагностиката на психичните разстройства са 
разгледани в главата от ръководството. 
 
 
В28. Маринов П. Невротрансмисия, фармакотерапия и други биологични 
методи на лечение. В: Практическа психиатрия, том I, 80-103, София, 
Издателство АСЯ, 2009 
 
Осветлени са съвременните молекулни основи на фармакотерапията на 
психичните разстройства. 
 
В29. Маринов П. Деменции. В: Практическа психиатрия, том I, 325-341, София, 
Издателство АСЯ, 2009 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на деменциите са 
разгледани в главата от ръководството. 
 
В30. Маринов П. Психични и поведенски разстройства, дължащи се на 
употреба на психоактивни вещества. В: Практическа психиатрия, том I, 341-376, 
София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на психичните и 
поведенски разстройства при употреба на ПАВ са разгледани в главата от 
ръководството. 
 
В31. Маринов П. Разстройства на съня. В: Практическа психиатрия, том I, 376-
387, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Симптомите, синдромите, диагностиката и лечението на инсомнията са 
разгледани в главата от ръководството. 
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В32. Маринов П. Самоубийство. В: Практическа психиатрия, том I, 387-390, 
София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Разгледани са основните аспекти и поведението на лекаря при суицидни, 
мисли, намерение, поведение и опити. 
 
В33. Маринов П. Юридически и медицински критерии за невменяемост. В: 
Практическа психиатрия, том II, 19-31, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
В светлината на нашето законодателство е разгледан проблема на 
вменяемостта в съдебната експертиза. 
 
В34. Маринов П. Съдебно психиатрични проблеми, свързани с алкохол и ПАВ. 
В: Практическа психиатрия, том II, 151-164, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Разгледани са основните въпроси на зависимостите в светлината на 
съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза. 
 
В35. Маринов П, Велинов В. Симулация. В: Практическа психиатрия, том II, 
173-179, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Защитното поведение и симулацията при изготвянето на експертизи е 
разгледана от теоретично и практическо гледище. 
 
В36. Маринов П. Съдебно психиатрични проблеми на органичните мозъчни 
разстройства – слабоумие и деменции. В: Практическа психиатрия, том II, 129-
136, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Оценката на органичните синдроми в светлината на съдебната психиатрия 
е осветлена в тази глава. 
 
В37. Маринов П. Съдебно психиатрични проблеми на епилепсията. В: 
Практическа психиатрия, том II, 115-125, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Оценката на епилепсията в съдебната психиатрия и съдебната психология 
е разгледана от теоретичен и практически план. 
 
В38. Маринов П. Съдебно психиатрични проблеми на афективните 
разстройства. В: Практическа психиатрия, том II, 104-115, София, Издателство 
АСЯ, 2009 
 
Съдебнопсихиатричните аспекти на афективните разстройства са 
осветлени в тази глава. 
 
В39. Маринов П, Велинов В. Съдебно психиатрични проблеми на 
шизофренията, шизоафективните и налудните разстройства. В: Практическа 
психиатрия, том II, 85-104, София, Издателство АСЯ, 2009 
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Изследването на пациенти с шизофрения, шизоафективни и налудни 
разстройства е анализирано и представено в теоретичен и практически 
план. 
 
В40. Маринов П, Велинов В. Кратковременни разстройства на съзнанието. В: 
Практическа психиатрия, том II, 192-196, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Съдебнопсихиатричната стойност на кратковременните разстройства на 
съзнанието е представено теоретично и с практически примери. 
 
В41. Велинов В, Маринов П. Организация и ред за назначаване на съдебно 
психиатричната експертиза. В: Практическа психиатрия, том II, 65-69, София, 
Издателство Ася, 2009 
 
Подробно е описана организацията и реда за назначаване на 
съдебнопсихиатрична експертиза. 
 
В42. Велинов В, Маринов П. Особености и рискове на професионалната роля 
на съдебния психиатър. Стандарти в експертната работа. В: Практическа 
психиатрия, том II, 19-31, София, Издателство АСЯ, 2009 
 
Разгледана е професионалната роля на съдебния психиатър и поведението 
му в експертна ситуация. 
 
В43. Маринов П. Въведение в общата психофармакология. В: Психиатрия и 
соматична медицина. Консултативна и лиезон психиатрия. Под ред. На проф. д-
р Цоню Цонев, дмн и д-р Иво Нацов, София, Гоекспрес (2002), 133-147. 
 
Психофармакотерапията на психосоматичните заболявания е осветлена в 
тази глава. 
 
Г. СТАТИИ 
 
 
На английски in extenso: 
 
Г_АН1. Velinov V, Marinov P.  Forensic psychiatric practice: Worldwide similarities 
and differences. World Psychiatry, Vol. 5, 2, 2006, 98-99 
 
Анализирани са сходствата и разликите в съдебната психиатрия в 
различните системи в света.  
 
Г_АН2. Vassileva J, Petkova P, Georgiev S, Martin EM, Tersiyski R, Raycheva M, 
Velinov V, Marinov P. Impaired decision-making in psychopathic heroin addicts. 
Drug Alcohol Depend. 2007 Jan 12;86(2-3):287-9. 
 
Проучване върху импулсивността на зависими от хероин със, или без, 
наличие на психопатни черти. Резултатите показват определени различия, 
при които по-високата моторна импулсивност в групата с психопатни 
характеристики е основен резултат. 
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Г_АН3. Marinov P, Velinov V. Bulgaria: A European Union Member Lagging Behind 
in Forensics. Mental Health Reforms. Special issue: Forensic Psychiatry and Prison 
Mental Health, 2009, 18 – 21 
 
Представено е съвременното състояние на съдебната психиатрия у нас, 
както и проблемите в тази област на общественото функциониране. 
 
Г_АН4. Tătaru N, Marinov P, Douzenis A, Novotni A, Kecman B. Forensic 
psychiatry in some Balkan countries. Curr Opin Psychiatry. 2010 Sep;23(5):472-80.  
 
Направен е сравнителен анализ на съдебнопсихиатричната практика в 
някои балкански страни. 
 
 
На български език in extenso: 
 
 
ОРИГИНАЛНИ КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: 
 
Г1. Маринов П., Калудиев, Е., Герджиков, И., Славчев, Н., Димитров, Р., 
Михайлов, И., Марков, Н., Трендафилов, В., Кабаиванова, Д., Нацов, И., 
Стефанов, Л., Стефанова, Н., Грънчаров, В., Макелова, Р., Бранкованова, М., 
Толев, Т., Гетев, Д., Атанасова, Д., Чернев, К. Българският опит в лечението на 
депресивните разстройства с Xetanor (paroxetine). Анализ на резултатите от 
структурирано многоцентрово клинично наблюдение и оценка (оргинална 
статия). Рецептор, бр. Извънреден, 54-62, 2005 
 
Проведено е отворено проучване връху пароксетин и е отчетен неговия 
добър антидепресивен ефект при изследваните лица. 
 
Г2. Маринов П., Живков, Л., Димитров, Р., Трендафилов, В., Кабаиванова, Д., 
Нацов, И., Стефанов, Л., Стефанова, Н., Грънчаров, В., Макелова, Р., 
Бранкованова, М., Герев, В., Карагяуров, А., Толев, Т., Гетев, Д. Българският 
опит в лечението на депресивните разстройства в късна възраст с Oropram 
(citalopram). Анализ на резултатите от структурирано многоцентрово клинично 
наблюдение и оценка (оргинална статия) Рецептор, бр. Извънреден, 23-34, 
2005 
 
Проведено е проучване върху ефективността на циталопрам върху група 
болни с депресивни разстройства. Отчетен е неговия добър 
антидепресивен ефект. 
 
Г3. Маринов П.  Quetiapine при случай на пролактинома (оргинална статия). 
Рецептор, бр. 6, 2004, 23-28 
 
Анализиран е случай на пролактинома и психоза повлиян добре от лечение с 
кветиапин.  
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Г4. Цонев Ц, Е. Хаджийска, П. Петкова, П. Маринов, О.  Микова - Емоции и 
канцерогенеза. Сп. “Психосоматична    медицина”, VІ, 1998, 1 - 2   
 
Ролята на емоциите с негативен резонанс в развитието и протичането на 
ракови заболявания е анализиран в детайли. 
 
Г5. Маринов П. Съвременни аспекти на атипичната депресия. Теоретична 
основа, представяне на клиничен случай и дискусия. Рецептор, 2, 2007, 28-36. 
 
Представен е случай на атипична депресия с хиперсомния и хиперфагия, на 
фона на обезитас. Проведен е детайлен анализ на литературата.  
 
Г6. Маринов П. Клиничен случай: ЕКТ при 74-годишна жена с тежка 
меланхолна депресия след мамектомия и антиестрогенна химиотерапия 
поради рак на гърдата. Рецептор, 4, 2007, 43-49 
 
Случай на ЕКТ в третата възраст след интензивно онкологично лечение 
илюстрира необходимостта да се прилага този тип лечение в рутинната 
практика. 
 
Г7 Ристевска Г, Маринов П.  Депресивен синдром при пациенти с ревматоиден 
артрит – пилотно проучване. Психосоматична медицина, 75-82, 2, 2010 
 
Проведен е анализ на литературата по проблемите на ревматоидния 
артрит в коморбидност с депресивно разстройство.  
 
Г8 Маринов П, Ангелова А. Множествен автоимунен синдром у 48 годишна 
жена с фамилно, суицидно рекурентно депресивно разстройство. 
Психосоматична медицина. 92-97, 2, 2010 
 
Случай на тройна автоимунна мултиморбидност и тежка суицидна 
депресия, която се повлиява добре от ЕКТ е представен в публикацията.  
 
 
Г9 Маринов, П. Пилотно изследване на депресията сред жените 
общопрактикуващи лекари и психиатри в България. Рецептор, 1, 2009, 21 - 24 
 
Изследването показва значимостта на оценка на депресията у лекари. 
 
Г10. Маринов П, Ангелова А. Тревожността: Аспекти на класификацията, 
коморбидността и представяне на клинични случаи. Medinfo, 2008, 5-11 
(Редактор на броя д-р П. Маринов). 
 
Представена е класификация на видовете тревожност и клинични случаи, 
илюстриращи отделните видове.  
 
Г11. Маринов, П, Ангелова, А. Депресия и захарен диабет. Психиатрия, 2010 
 
Анализирана е депресията при захарен диабет тип 2. 
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АВТОРСКИ СТАТИИ С АНАЛИЗ НА ДАННИ И АВТОРСКА ПОЗИЦИЯ: 
 
 
Д1. Маринов П. Ерата на генома след погрома на конфликта на интереси. В 
Шизофрения: Интердисциплинарна обучителна програма. 2007, София, 
Български психиатричен журнал „Рецептор”, 34-39. 
 
Трансформацията на отношението към фармацевтичната индустрия 
промени нагласите на професионалистите. Изискваният към представяне 
на информация се промениха и повечето компании въведоха етични кодекси. 
 
 
Д2. Маринов П. Новото определение на атипизма: кой антипсихотик е 
атипичен? Рецептор, бр. 3, 2005, 21-38 
 
Теоретична обосновка за дефиниция на атипизма на антипсихотиците. В 
различните ръководства акцентите в понятието са различни и това 
изисква консенсусно приемане на рамките на понятието. 
 
Д3. Маринов П. Съдействието или дамоклевият меч в лечението на 
шизофренията. Рецептор, бр. 4, 2004, 38-44 
 
Съдействието е основен елемент от лечението на психичноболните. 
Оценката на този фактор трябва да се подчинява на определени правила. В 
публикацията е осветлена систематиката на инструментите за оценка на 
съдействието. 
 
Д4. Маринов П. Анализ на ефективността на risperidone, quetiapine, 
carbamazepine, valproates при пациенти с агресивно поведение и възбуда. 
Рецептор, бр. 2, 2004 
 
Проведен е сравнителен анализ на различни нови антипсихотици при 
лечение на острата психомоторна възбуда.  
 
Д5. Маринов П. Монотерапия с quetiapine (Seroquel) при биполярна депресия. 
Рецептор, бр. 2, 2006, 43-48 
 
Проучванията върху ефективността на монотерапия с кветиапин при 
биполярна депресия са представени с изведените от тях акценти. 
 
Д6. Маринов П.  Ролята на омега-3 полиненаситените мастни киселини в 
патогенезата на афективните разстройства. Рецептор, бр. 3, 2004, 14-29 
 
Проведено е изследване върху литературата по отношение на 
полиненаситените мастни киселини в терапията на депресията.  
 
Д7. Петкова П, П. Маринов, Ц. Цонев, П. Раева - Терапевтична съгласуваност и 
стандарти в терапевтичните подходи при психични и психосоматични 
заболявания. Сп. “Психосоматична медицина”, V, 1997, 1 - 2 , 12 - 17  
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Съдействието /съгласуваност/ е от решаващо значение за правилната 
терапия не само при психичните, но и при психосоматичните разстройства. 
 
Д8.  Иванов В, Роглев М, Цонев Ц, Маринов П. Нови стратегии в лекарствената 
терапия на психосоматичните заболявания. Сп. “Психосоматична    медицина”, 
VІ, 1998, 1 – 2, 18-25 
 
Новите подходи в терапията на психосоматичните разстройства включват 
холистичен подход. Наред със соматичните медикаменти се налага да се 
прилагат и психотропни лекарства.  
 
Д9. Маринов, П. Предизвикателствата на депресията при биполярно 
разстройство. Обзор на литературата. Рецептор, 36-43, 2, 2006 
 
Анализирани са клиничните особености и терапевтичните подходи при 
биполярна депресия. 
 
Д10. Маринов П, Хранов Л (панелисти). Невролептици с удължено действие в 
лечението на шизофренията. Рецептор, 10-16, 4, 2004. С участието на 
психиатрите Б. Калчев, В. Груев, Г. Койчев, И. Герджиков, И. Христова, Й. 
Пенкова, М. Кандиларова, М. Ефремова, М. Йонова, Л. Трайкова, Н. Николов, С. 
Русчева, С. Джиков, Ф. Симеонова (ad hoc комитет по експертното допълнение). 
 
Невролептиците с удължено действие са основен подход в 
психофармакотерапията. В обсъждането се изтъкват предимствата на 
всеки от новите представители. 
 
ОБЗОРНИ СТАТИИ 
 
 
ОБ1. Маринов П. Клиника и форми на биполярното афективно разстройство. 
Рецептор, бр. 2, 2006, 27-36 
 
Представени са симптомите на отделните форми на биполярното 
разстройство и тяхното значение за диагнозата.  
 
ОБ2. Ангелова А, Маринов П.  Депресия след мозъчен инсулт. В: Неврология и 
психиатрия, 1, 2008, 4-7 
 
Проведен е анализ на честотата, симптомите и прогнозата на депресията 
след мозъчен инсулт. Анализирани са терапевтичните подходи.  
 
ОБ3. Маринов П. Разстройства на съня. Medinfo, 2009, 47-54 (Редактор на броя 
и специален гост д-р П. Маринов). 
 
Съвременните аспекти на инсомниите са разгледани с обзор върху 
съвременната литература.  
 
ОБ4. Маринов П.  Шизотипия, шизотаксия и продромни симптоми. Рецептор, 
бр. Извънреден, 2005, 17-29 
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Продромът при шизофрения е особено важен и разпознаването му може да 
предопредели своевременното начало на лечението.  
 
ОБ5. Маринов П. По проблемите на политерапията и полипрагмазията.  
Рецептор, 1, 2005, 57-60 
 
Разглеждат се проблемите на политерапията, която не е докрай 
регламентирана в психофармакологията. 
 
ОБ6. Маринов П.  Лечение на шизофренията. Бюлетин на БПА, 2002, 1, 4-15. 
 
Разглеждат се съвременните алгоритми в лечението на шизофренията.  
 
ОБ7. Маринов П.  Депресивни разстройства в общата практика. Мединфо, 6, 
58-62 
 
Депресивните разстройства в общата практика са често неразпознати. 
Статията цели да информира ОПЛ за разпозлаването на депресивните 
разстройства. 
 
ОБ8. Миленкова М, Филипова В, Маринов П. Соматоформни разстройства. 
Medinfo. 06/2011. 54 – 60 
 
Соматоформните разстройства често са неразпознати от психиатрите и 
ОПЛ. Статията е посветена на осветляване на диагнозата на 
соматоформните разстройства.  
 
ОБ9. Маринов П. Лечение на депресия при биполярно афективно 
разстройство. Медикарт, 50 – 52; 5, 2010. 
 
Депресията при биполярно разстройство е клиничен проблем. 
Неприложимостта на антидепресантите налага други фармакологични 
алтернативи. 
 
РЕЗЮМЕТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИ И СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ: 
 
 
Р1. Marinov P. PANSS in assessment of schizophrenia with aggressive behaviour. 
The World Journal of Biological Psychiatry The Official Journal of the World 
Federation of Societies of Biological Psychiatry, Vol. 5, Supplement 1 7250, P140 
 
Анализира се спецификата на ПАНСС в оценката на агресия при 
шизофрения.  
 
Р2. Marinov P. Psychopathology, homicidal and para-homicidal behavior in 
schizophrenia.  The World Journal of Biological Psychiatry The Official Journal of the 
World Federation of Societies of Biological Psychiatry, Vol. 5, Supplement 1 7250, 
P140 
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Аспектите на шизофренното умъртвяване и връзката му с определени 
симптомни области е обект на проучването. 
 
Р3. Marinov, P. Homicidal Schizophrenia. In: Forensic Aspects of Schizophrenia and 
Delusional Disorders. Chairperson: J. Arboleda-Florez. WPA International Congress. 
2006, July 12 – 16, Istanbul, Turkey, p. 113 
 
Умъртвяването при шизофрения и налудно разстройство е 
съдебнопсихиатричен проблем. Проучването дава данни за анализ на 
експертизите в тази област.  
 
P4. Velinov V, Marinov, P. European psychiatric integration: Hopes and Worries. 
WPA International Congress. 2006, July 12 – 16, Istanbul, Turkey, p. 91 
 
Пътищата за интеграция на европейските психиатрични сдружения се 
анализират в контекста на ЕС. 
 
Р5. Marinov P. Buspirone vs Clomipramine in patients with obsessive-compulsive 
disorders. Clin. Neuropharm. Vol. 15, Suppl. 1, Pt. B, 1992, 314B. 
 
Анализира се ефективността между буспирон и кломипрамин. 
 
ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ И ПОМАГАЛА С УЧАСТИЕТО НА АВТОР ПЕТЪР 
МАРИНОВ, КОИТО СА В РУБРИКАТА НАУЧНА АКТИВНОСТ: 
 
 
С1. Маринов П, Николкова С. Депресивни и тревожни разстройства в общата 
медицинска практика. Диагностика и клинични алгоритми. Наръчник за 
общопрактикуващи лекари. 112 с. София, 2006 (Папка № 3). 
 
Депресивните и тревожните разстройства в общата практика са често 
неразпознати. Статията цели да информира ОПЛ за разпозлаването на 
депресивните разстройства. 
 
 
С2. Маринов П. Eglonyl – политерапия в едно лекарство. Бюлетин на 
Българската психиатрична асоциация. 3 / 4; 2001, 14-18 
 
Сулпиридът е медикамент с широк профил на клинична ефективност. В 
статията се прави паралел между механизмите на действие и клиничните 
терапевтични ефекти.  
 
С3. Маринов П. Новите подходи към лечението на депресията при биполярно 
разстройство: изследването ”BOLDER”. Рецептор, бр. 5, 2005, 32-36 
 
Кветиапин е основен медикамент в терапията на биполярното 
разстройство. В две проучвания се съобщава прекият ефект на 
монотерапия с кветиапин при депресивни епизоди на БАР. 
 
С4. Маринов П. Бета-блокерите в психиатрията. Психично здраве, 2001, 2, 33-
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34. 
 
Прилагането на бета-блокери в психиатрията не е централен проблем. В 
някои случаи, обаче, те са полезна котерапевтична схема за лечение.  
 
С5. Маринов П. Депресивни разстройства в общата медицинска практика. 
Медикарт, 12-16, 3, 2007 
 
Депресивните разстройства в общата практика са често неразпознати. 
Статията цели да информира ОПЛ за разпозлаването на депресивните 
разстройства. 
 
 
ОРИГИНАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ С ДАННИ ПРОУЧВАНИЯ (ПРЕДСТАВЕНИ В 
ПАПКА № 2): 
 
 
Е1. Маринов П, Филипова В, Стоянова М, Шопова С, Георгиев С. Клиничен и 
съдебнопсихиатричен анализ на случай на мъж с депресивна пауперистична 
налудност и недовършено разширено меланхолно самоубийство. Рецептор, бр. 
2, 2011  
 
Описва се случай на недовършено разширено меланхолно самоубийство. 
 
Е2. Ристевска Г., Маринов П. Корелация между депресивни симптоми и 
физиески статус на пациенти с ревматоиден артрит. Рецептор, бр. 2, 2011  
 
Представени са резултати от проучване на депресия и ревматоиден 
артрит.  
 
Е3. Якимова Р, Маринов П. Клиничен случай на тежък токсичен хепатит след 
прием на комбинация от карбамазепин и кветиапин при 44 годишен болен с 
алкохолна зависимост. Folia Psychiatrica 2011  
 
Описан е тежък страничен ефект при прилагане на карбамезепин и 
кветиапин,  
 
Е4. Маринов П. Основни понятия в съдебната психиатрия. Глава от 
Ръководство под редакцията на проф. Н. Маджирова, дмн 
 
Главата разглежда основните аспекти на съдебната психиатрия.  
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Публикации след заемане на длъжността доцент: 
 

1. Маринов, П. Автореферат на дисертация за "доктор на медицинските науки" 

 

Представен е автореферат на дисертация върху скрининг за депресия и тревожност в 

общата медицинска практика.  

 

2. Куков К, А. Джорджанова, П. Маринов. Съдебнопсихологична оценка на 

физиологичния афект. 2016  Българско списание за психиатрия 

 

Оценката на физиологичния афект е представена от теоретична и практическа 

гледна точка. 

 

3. Раловска С, Маринов П, Петрова А, Джорджанова А, Куков К, С Върбанов. 

Депресия в ендокринологията. 2016,1,(3)  Българско списание за психиатрия, 

2013-2017 

 

Разгледани са ендокринните заболявания, при които има чести и тежки депресивни 

състояния.  

 

4. Върбанов С, П Маринов. Оценка на суицидния риск в първичната здравна 

помощ. 2016, 1, (3),  Българско списание за психиатрия, 226-231 

 

Оценката на суицидния риск е представена в полуструктурирано интервю. 

 

5. Маринов П, Върбанов С, Раловска С, Петрова А, Куков К, Джорджанова А. 

Скрининг на депресивни и тревожни разстройства в общата практика. 2016, 1, 

(3),  Българско списание за психиатрия, 254-261 

 

Представено е проучване на депресията и тревожността в практиката на ОПЛ. 

 

6. Неделчев Н, Телбизова Т, П Маринов. Орторексията – натрапливост, кататимия 

или налудност? Описание на клиничен случай. 86-90, Българско списание за 

психиатрия, 2016 1, (1) 

 

Орторексията е относително ново явление, което нарушава хранителното поведение. 

В публикацията е описан клиничен случай на орторексия.  

 

7. Комсийска Д, П Маринов. Оксидативен стрес при депресия след мозъчен инсулт, 

Втора част, Топмедика, 2016 

 

Проблемите на оксидативния стрес влияят неблагоприятно върху мозъчните функции. 

В обзора са представени съвременните проучвания по проблема.  
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8. Комсийска Д, П Маринов. Оксидативен стрес при депресия след мозъчен инсулт, 

Първа част, Топмедика, 2016 

 

Проблемите на оксидативния стрес влияят неблагоприятно върху мозъчните функции. 

В обзора са представени съвременните проучвания по проблема.  

 

9. Димитрова С, Маринов П, Петров П, Комсийска Д. Биполярното афективно 

разстройство в общата медицинска практика. Топмедика 6-18, 6, 2014 

 

Разпознаването на БАР в общата медицинска практика е трудно и изисква познания.  

 

10. Върбанов С, Маринов П, П Петров. Трансдиагностични характеристики на 

самоубийството. Топмедика 18-24, 6, 2014 

 

Самоубийстово като трансдиагностичен проблем е разгледан в публикацията . 

 

11. Раловска С, Радкова Г, П. Маринов. Пилотно проучване върху симптоми на 

депресия и тревожност при пациенти с кардиологични заболявания. Топмедика 

29-36, 6, 2014 

 

Проучването е проведено при болни с остър инфаркт на миокарда. Значителна част 

от тях имат депресия и тревожност. 

 

12. Маринов П. Нови факти за шизофренията. Топмедика 46-50, 6, 2013 

 

Новите проучвания дават нова светлина върху шизофренните заболявания. 

Молекулната медицина е основата на разбиране на заболяването. 

 

13. Маринов П. Аспекти на ефективната скринингова дагностика на депресивни и 

тревожни разстройства в общата медицинска пракика в България. Данни от 

собствено проучване. Стено, 2013, 144 стр. 

 

Монографията разглежда скрининговия подход, анализира данни от собствена извадка 

и очертава параметрите на бързата скринингова диагностика на депресията и 

тревожността.  

 

14. Маринов, П, Шишков, Р. Психично здраве и психична болест. Биопсихосоциален 

модел при психичните заболявания. В: Психиатрия. Учебник за медицински 

сестри и акушерки. Под ред. На проф. Риналдо Шишков, дмн, гр Варна, 2015, 

МУ-Варна, 9-17 

 

Базисните характеристики на здравето и болестта се екстраполират в психичното 

ниво.  

 

15. Маринов, П, Мандова, Р. Афективни разстройства – БАР. В: Психиатрия. 

Учебник за медицински сестри и акушерки. Под ред. На проф. Риналдо Шишков, 
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дмн, гр Варна, 2015, МУ-Варна, 87-105 

 

Биполярното афективно разстройство е основна диагностична категория в работата 

на психиатричната сестра. В главата е изложена информация за основните 

симптоми, синдроми и терапия на БАР. 

 

16. Върбанов, С, Маринов, П. Разстройства на контрола върху импулсите. В: 

Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки. Под ред. На проф. 

Риналдо Шишков, дмн, гр Варна, 2015, МУ-Варна, 174-185 

 

В психиатрията контролът върху импулсите е от особено значение. Разстройството 

на контрола е представено в главата от ръководството.  

 

17. Маринов, П, Йоцева, С. Мултидисциплинарен клиничен екип. В: Психиатрия. 

Учебник за медицински сестри и акушерки. Под ред. На проф. Риналдо Шишков, 

дмн, гр Варна, 2015, МУ-Варна, 234-239 

 

Екипният принцип в психиатрично отделение е основен и е разгледат в практически 

ред в главата от ръководството.  

 

18. Маринов, П, Шишков, Р. Етични и правни аспекти в работаа на медицинската 

сестра и акушерката. Поверителност. Информирано съгласие за лечение. 

Документи, свързани със сестринското обслужване. В: Психиатрия. Учебник за 

медицински сестри и акушерки. Под ред. На проф. Риналдо Шишков, дмн, гр 

Варна, 2015, МУ-Варна, 239-245 

 

Деонтологичните аспекти на работата на медицинските специалисти заема все по-

важно място в обучението. Главата излага принципите на етично-деонтологичните и 

правни аспекти.  

 

19. Маринов, П, Петрова, Д, Радева, Т. Агресия. Предотрвратяване на насилие и 

справяне с насилието. Преднамерено себеувреждане и намаляване на риска. 

Изолиране и фиксиране на пациенти. Поведение на медицинската сестра при 

обслужване на експертен пациент. Оценка на симулация и дисимулация. В: 

Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки. Под ред. На проф. 

Риналдо Шишков, дмн, гр Варна, 2015, МУ-Варна, 250-263 

 

Проблемите на агресията са основни в психиатрията. Изграждането на правила за 

работа на психиатричните сестри с агресивни болни е важен елемент от обучението 

им.  

 

20. Комсийска Д, Петков Й, Маринов П. Рискови фактори при слединсултна 

депресия. Българско списание за психиатрия 2016, 1 (4); 342 - 351 

 

В публикацията са обсъдени основните рискови фактори при слединсултната 

депресия.  

 

21. Комсийска Д, Петков Й, Маринов П. Клинични особености на слединсултната 

депресия. Българско списание за психиатрия 2016, 1 (4); 352 - 361 
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Относително специфичните симптоми на слединсултната депресия са разгледани в 

детайли в публикацията . 

 

22. Маринов П. Генерализирано тревожно разстройство. Ръководство за ранно 

откриване на тревожност и депресия в първичната помощ. "Подобрени услуги за 

психично здраве чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009-2014" София 2016 г. 15-20 

 

В главата от ръководството е описано генерализираното тревожно разстройство и 

неговото място в практиките на ОПЛ. 

 

23. Маринов П. Депресия в ендокринологията. Ръководство за ранно откриване на 

тревожност и депресия в първичната помощ. "Подобрени услуги за психично 

здраве чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм на 

Европейското икономическопространство 2009-2014" София 2016 г. 100-111 

 

Депресията при ендокринни заболявания често остава незабелязана и нелекувана. Това 

води до утежняване на състоянието на болния.  

 

24. Маринов П. Практическа оценка на суицидния риск. Ръководство за ранно 

откриване на тревожност и депресия в първичната помощ. "Подобрени услуги за 

психично здраве чрез финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 

на Европейското икономическопространство 2009-2014" София 2016 г. 187-199 

 

Оценката на суицидния риск е важна в общата медицинска практика. В главата са 

изложени практически указания за провеждане на интервю при пациенти в риск от 

суицид. 

 

25. Маринов П, Шишков И, Бончева, Петров П, Куков К. Стрес, фрустрация, 

депривация. В: Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни 

грижи.  под. ред. Ив. Бончева. 2015, 42-28 

 

Психологичните и психофизиологичните аспекти на стреса и оценката им от 

специалистите от здравни грижи са представени в главата. 

 

26. Маринов П, Бончева И. Психика и тяло: взаимосвързаност и взаимозависимост. 

В: Медицинска психология. Учебник за специалисти по здравни грижи.  под. ред. 

Ив. Бончева., 2015, 75-82 

 

Психосоматичните заболявания и тяхната патофизиология са разгледани в 

светлината на практиката на специалистите по здравни грижи.  

 

27. Маринов, П. Монография: Върху физиологичния афект: анализ на литературата 

и серия клинични случаи., Медицински университет – Варна, 200 стр., 2017 

 

Монографията разглежда предпоставките, фазите, симптомите и формите на 

физиологичния афект. Разгледани са три главни школи (Германия, Русия и САЩ) и 

законодателни системи, които дефинират теорията и практиката по отношение на 

физиологичния афект, както и новите факти от литературата. Представени са експертни 

казуси и е направен анализ. Библиографската справка възлиза на 164 източника.  


