
 
 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 
 

от проф. д-р Надежда Петрова Маджирова, ДМН 
Лектор по психопатология към ПУ „Паисий Хилендарски” – 

Пловдив и ЕПУ    
 

Относно: дисертационния труд на  доц. д-р ПЕТЪР МАРИНОВ 

МАРИНОВ на тема: 
 „АПРОБИРАНЕ НА СКРИНИНГОВ ПОДХОД ПРИ ДЕПРЕСИВНИ И 

ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА”  

за присъждане на научната степен 
  „ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ”   

 
На основание на Заповед № Р – 109-347 от 06.10.16 на Ректора на МУ – 

Варна съм определена за реценезент по процедурата за придобиване на 
научната степен „Доктор на медицинските науките” на  доц. д-р Петър Маринов 
Маринов, дм в МУ- Варна.   

  
        Биографични данни: Д-р ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ е роден на 
13.08.1962 г. в град Плевен. Има завършено средно гимназиално и висше 
медицинско образование в МУ – София (1982-1988). Започва работа в 
Психиатричен диспансер – Враца, от 09.01.1989 г.  От м. Х.1989 г. спечелва 
конкурс за сътрудник в НИИПН (сега МБАЛНП „Св. Наум”), София. 
Последователно преминава през йерархията на преподавател  - научен 
сътрудник ІІІ степен,  научен сътрудник ІІ степен. От 2000 г. до 2008 г. работи в 
Клиниката по Съдебна психиатрия, където заема длъжността главен асистент, а 
от 2012 е доцент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при МУ 
- Варна. Основните дейности и отговорности, които е заемал са в областта на 
биологичната психиатрия – предимно експерименталната психиатрия, свързани 
са с диагностиката и лечението на психичните разстройства, експерименталната 
и клинична психофармакология, изследване на плазмените нива на 
психотропните лекарства. Бил е началник клиника и началник отделение.  
 

Академично му развитие: 
1988 г. – диплома за медицина; 
1993 г. – диплома за специалност по психиатрия; 
2004 г- - диплома за специалност по съдебна психиатрия; 
2008 г. – диплома за научната образователна степен „Доктор”, 
2008 г. – удостоверение за „Здравен мениджмънт”, 200 часа; 
2012 г–доцент по психиатрия към МУ „Проф. Параскев Стоянов” – Варна 
 
Д-р Петър Маринов участва в ръководствата на различни психиатрични 

дружества: 
Българско психосоматично дружество –член на организационни комитети на 

конференциите през периода 1997-2000 г.; 
Научен секретар на Колегиум „Частна психиатрия” (2000-2002); 



Основател на фондация „Биологична психиатрия”, 
Съорганизатор на редица обучителни модули съвместно със Световната 

федерация по биологична психиатрия (1999-2004); 
Ковчежник на БПА (2002-2004); 
Зам. председател на БПА (2004-2006); 
Председател на БПА  (2006-2008), 
Член на управителния съвет на БПА (2008-2010). 

 
Участие в международни и европейски проекти: 

      Консултант в проекта на Университета на Илинойс в Чикаго и СБАЛНП 
„Св. Наум”: Principal investigator Vassileva, Jasmin L. – University of Illiois at 
Chicago, Varietes of Impulsivity in Opiate and Stimulant Users, финансиран от NIDA 
(Национален институт по зависимостите на САЩ);Neurocognitive Impulsivity and 
HIV Risk Behaviors in Bulgarian Heroin Users; Финансиран от Национален институт 
по зависимости в САЩ; 

Координатор на проект на ЕС и РБългария: „Създаване на подходящи 
условия за лечение и ресоциализация на пациенти с остри психиатрични 
разстройства в ІV-та психиатрична клиника по съдебна психиатрия и съдебна 
психология при СБАЛНТТ „Св. Наум”ЕАД с договор BG2006/018-343.01.01-3.60. 

Преподавател в проект от ЕС за изграждане на психиатрично отделение 
в МБАЛ „Хр. Ботев”, гр. Враца. 

Ръководител в проект, предложен за одобрение към Европейската 
комисия: Semantic Health assistance and Detecting Environment may, 2011. 

Дружеството по биологична психиатрия и фондация биологична 
психиатрия - активно участва в Организатор е на редица модули за млади 
психиатри със световноизвестни лектори от Холандия /проф. Михаел Маес/, 
Бразилия /проф. Карлос Ходжайдж/, Испания /проф. Аюзо Гутиерес/, Франция 
/проф. Флоранс Тибо/, Турция /Билген Танели/ и др. 
    Доц. Маринов участва в два големи международни проекта: 

- под ръководството на проф. Жасмин Василева /САЩ/, от 
университета Илиноис – Чикаго,  

- Участва в мултицентров проект по 7-ма рамкова програма във 
връзка с изследване на имунните разстройства при депресия 

  
    Работи в областта на психофармакологията и издаваното на изключително 
ценния труд „Фармакопсихиатрия и фармакопсихология” през 1999 г., което 
става основно помагало за всеки психиатър. Включвайки новите групи на  
психофармакологичните медикаменти и съвременните теоретични постановки и 
хипотези в психофармакотерапията, той надгражда психофармакология на К. 
Киров и Т. Темков. 
    Като съдебен психиатър е изключително добър професионалист, участвал в 
над 300 сложни стационарни експертизи в периода от 1998-2009 г. Като венец на 
тази му дейност е издаденото ръководство по съдебна психиатрия съвместно с 
ръководителя на клиниката доц. Вл. Велинов.  

Той е автор на повече от 100 реални публикации, 4 монографии и 2 
ръководства „Психиатрия, психология и психотерапия за ОПЛ” в две издания, 
„Практическа психиатрия” в два тома, съавтор в „Психология и медицина” – под 
ред. на Н. Маджирова и доста голямо участие в  „Психопатология – казуси” под 
печат и под ред. на Н. Маджирова.  

  
Относно дисертационния труд. 
 
Дисертацията е написана на 146 машинописни страници, съдържа 37 

таблици, 40 фигури. Във връзка с дисертационния труд са отпечатани 16 
публикации и 2 монографии. 



Дисертацията е конструирана по следния начин: 
Литературният обзор обхваща 59 страници и е разделен на 2 части: 

- 1-ва част –съвременно състояние на проблема на депресиите; 
- 2-ра част - Инструменти за скринингово изследване на 

депресията и тревожните разстройства у пациентите 
на ОПЛ 

               Хипотеза, цел и задачи – 3 страници 
  Контингент и методи – 6 страници     
  Резултати – 41 страници; 
  Дискусия – 4 страници; 
  Приноси - 4 страници;                    
 Ограничения на проучването  - 1 страница;     
 Заключение – 2 страници;         

               Библиография   
    
      Актуалнст на проблема – липсата на системни и задълбочени проучвания 
относно възможностите на ОПЛ да откриват и насочват депресивните пациенти 
към психиатър, както и проследяването му след психиатричната консултация. Не 
трябва да се пренебрегва фактът, че годишно 1 мил. се самоубиват, че България 
е на 12 място в света и на 15 място по отношение на детските суициди. Трябва 
да се отбележи, че процента е по-висок от пътно транспортните инциденти. 
Смъртността от суициди показва най-висок дял сред болните с депресии. 
Депресията и тревожните разстройства оказват мощно негативно влияние не 
само върху общото здравно състояние на пациента, но и върху всички области и 
форми на функциониране на индивида в социума. 
      Мисля, че ОПЛ не са достатъчно подготвени да разкриват своевременно 
тези състояния не само поради недостатъчната им подготовка, а и поради 
липсата на необходимия инструментариум за бързата им преценка. Не е 
малък делът на ОПЛ, които поради недостатъчен брой талони започват 
неадекватно лечение с анксиолитици и неподходящ антидепресант за 
овладяване на тревожните/депресивните разстройства. Всичко това определя 
значимостта на проблема: потребността от подходящ инструментариум и 
обучение с подобна насоченост.  
     У нас все още няма изградена скринингова система, която да е апробирана за 
изследване на депресивните и тревожните разстройства в първичната здравна 
мрежа. Тревожен е фактът, че дори сред разпознатите болни с рекурентна и 
хронична депресия в развитите страни като е във Великобритания едва 74 % 
получават лечение с антидепресанти (McMahon и сътр., 2012). Други данни от 
един нов метаанализ показват, че самото обучение на ОПЛ в разпознаване на 
депресиите не може пряко да се свърже с по-добър изход от заболяването, но 
резултатите са окуражаващи в съчетание с други мерки и насоки за лечение 
(Sikorski и сътр, 2012).  
 
      В първата част авторът обсъжда съвременно състояние на проблема за 
депресиите  -  тяхното разпространение, социалните и здравните им последици, 
макар и бегло е хвърлен поглед върху различните етиологични и патогенетични 
механизми, клиника, класификация и най-вече относно поведението на ОПЛ към 
проблема да депресиите.        
             
    Втора част - обсъжда инструментите за скринингово изследване на 
депресията и тревожните разстройства у пациентите на ОПЛ. В пилотното 
проучване прави опит за въвеждане на система от скриниращи въпроси за 
депресивно разстройство и две от най-честите тревожни разстройства – 
паническо и генерализирано тревожно разстройства. Ръководейки се от опита на 
големите международни проекти авторът въвежда два базисни елемента на 



депресията – потиснато настроение (дистимия) и неспособност за изпитване на 
удоволствие (анхедония). При тревожността по аналогия разграничава две 
главни области – пароксизмална епизодична тревожност (паника) и дифузна, 
флуктуираща, но перманентна тревожност (генерализирана тревожност). 
     Скрининговата система с два въпроса за диагностика на депресия е въведена 
в началото на XXI век (Arroll и сътр. 2003). Двата въпроса са фокусирани върху 
ключовите симптоми по ДСН-IV: потиснато настроение (дистимия) и 
неспособност да изпитват удоволствие (анхедония). Положителните отговори на 
тези въпроси имат особено значение за началото на диагностичния процес при 
болни с депресивно разстройство. Авторите установяват висока надеждност и 
валидност на скрининга с два въпроса, която значително надхвърля тази на 
скрининга само с първия от тях. 
    Авторът прави коментар върху най-разпространените кратки скали използвани 
при непсихиатрични пациенти: на Zigmond и Snaith (1983), на Век, Хамилтон и 
др. Особено интересни са данните от прилаганото в САЩ мащабно електронно 
проучване, което е като основен инструмент PHQ-9 за оценка на депресията при 
пациентите на ОПЛ (Valuck и сътр., 2012). 
    
      Цел - да се изследва ефективността на скрининговата система за оценка на 
депресивните и тревожните разстройства в първичната здравна мрежа върху 
случайна извадка чрез скринингови въпроси.  
      
      Дисертантът си е поставил следните задачи: 

1. Проучване на сензитивността и специфичността на скрининговите въпроси 
на пациенти на ОПЛ; 

2. Да се изследва кохорта на здрави контроли и да се оцени: надеждността и 
консистентността на инструмента в отделните му части (алфа на 
Cronbach) в кохортата на пациенти на ОПЛ; преценка на вътрешната 
консистентност и външната надеждност чрез изследване тест-ретест в 
кохортата на здрави индивиди; изследване на предиктивната валидност на 
скриниращите въпроси; изготвяне на факторен анализ на резултатите;  
оценка на времето за провеждане на теста в двата етапа; да се изследват 
взаимовръзките в симптоматологията на депресивните и тревожните 
разстройства.   

 
     Контингент и методи - в проучването са включени 216 пациента, 
рекрутирани от 19 практики на ОПЛ от цялата страна, за периода 2006 – 2009 г. 
От тях валидни протоколи са попълнили 184 пациента, като са изключени 32-та  
пациента с непълни данни.  
 

Инструменти за оценка – изработеният специализиран протокол съдържа:  
1. Общ демографски въпросник 
2. Скриниращи въпроси: 

 За депресия 

 За тревожност 
3. Лекарски здравен въпросник (по ДСН-IV-ТР) 
4. Въпросник за обща тревожност, паническа тревожност и 

генерализирана тревожност 
5. Болнична скала за тревожност и депресия 

 
      Съгласно изискванията на СЗО е осъществено адаптиране на инструментите 
като: начален превод от специалист; модифициране от екип двуезични 
професионалисти; полеви опит с двуезични ОПЛ; втора модификация от 
двуезични професионалисти; финална проверка и анализ от втори преводач. 
Прилагане на инструментите при пациенти с диагностициран депресивен епизод, 



генерализирано тревожно разстройство и паническо разстройство. 
 
 
 

Статистическа обработка 
 
      Статистическите методи са на съвременно ниво и правилно подбрани, на 
които можем да се доверим. 
      Данните са обработени чрез дескриптивна статистика, параметрични и 
непараметрични методи, включени в програмата SPSS 16 и 23. В представянето 
на резултатите са дадени и конкретните методики на изследване. 
      Авторът прилага и форми за изследване на надеждността: надеждността на 
изследванията между различни изследователи (inter-rater/inter-observer reliability). 
Надеждността при изследване тест-ретест се използва за оценка на 
консистентността на измерването в две различни времена; паралелни форми на 
надеждност; вътрешната консистентност оценява резултатите на отделните 
пунктове в рамките на един тест. 
      Обсъдени са формите на изследване на валидността. 
След това преминава на етапите на проучване: 

– в първата фаза са включени 216 пациента от ОПЛ, провеждане на 
скрининг, верификация на отговорилите положително.  

– във втората фаза участват 40 здрави лица и анализ на надеждността - 
външна валидизация на извадката. 

      От факторния анализа е видно, че се формират два отделни фактора, което 
се свързва с двете измерения на въпросника - тревожност и депресия. 
.     Като психиатър не мога да претендирам за перфектна оценка на тази част от 
разработката – именно за това един от рецензентите е психолог, който може да 
даде по-компетентно мнение.  

 
      Проведените изследвания и статистическата обработка показват, че авторът 
е  постигнал своята цел - изградим инструмент за експресна диагностична 
ориентация на ОПЛ по отношение на депресивните и тревожните пациенти. 
Създадената от автора скринингова система от 4 въпроса доказа високата 
ефективност при ОПЛ. Оказва се, че  четирите въпроса са с добра сензитивност 
и специфичност, както и предиктивна валидност, която възлиза на ROC в 
диапазона 0.86 - 0.89. Получените резултати за сензитивност и специфичност на 
отделните въпроси са сходни с тези на други автори и показват, че бихме могли 
да им се доверим. В подкрепа на това искам да подчертая, че при един от 
първите тестове на проф. Ташев (Невротично-депресивният въпросник) авторът 
отбелязва, че първият въпрос „Чувствам, че не съм добре с нервите” е адекватен 
на резултатите при висок процент на невротичните пациенти, достигащ до 90%. 
С това искам да подчертая, че е излишно увлечението на някои автори в 
създаването на дълги скали, които отегчават пациента, има елементи на 
дублиране на въпросите и създават излишни затруднения при отчитането им. Аз 
лично съм привърженик на по-кратките и типични за даденото заболяване 
въпроси, като кратката скала за депресии на Веск.  

 
       Изводи – представят синтезирано данните от получените резултати.   

 
       Приносите са добре формулирани:  

 оригинални - 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. 

 Научно-приложни приноси – създаването на адаптирана българска 



версия на PRIME-MD, допринасяща за експресната диагностика на 
депресивните и тревожни разстройства в помощ на ОПЛ. 

 
         Авторът е критичен по отношение на себеоценъчния характер  
Положителните резултати на отговорите в никакъв случай не претендират за 
нозоспецифичност. на инструментите, което може да доведе до известни 
девиации в резултатите. Броят на изследвани лица не позволява да се приеме 
за представителна извадка, но очертава известни тенденции и позволява 
разсъждения върху проблема. 

 
        Заключението - въвеждането на свръхкратки системи за скрининг на 
депресивни и тревожни разстройства е изследвано от много екипи. Изградената 
от автора система с 4 въпроса се доказва като ефективна, надеждна и валидна.    
Проучването доказва убедително качествата на тази скринингова оценка и дава 
допълнителни данни, които подкрепят социално значимите фактори в 
изследваната кохорта. 
 
        Резюмето – обобщава основното в разработката. 

 
 

       Забележки и препоръки: 
       Литературната справка обхваща 308 източника, от които 302 на латиница и 6 
на кирилица. Започва се направо с латиница, най-накрая има няколко източника 
на кирилица. Считам, че не трябва да се пропускат видните български 
депресиолози като Т. Ташев, който създаде собствен тест за депресивността, 
промени в плазмените нива на кортизола при тревожни и нетревожни пациенти. 
За вечерното подобрение, което е описано в края на 19 век, както и от 
клиничните наблюдения и изследвания на редица български автори като К. 
Миленков, К. Киров, Т. Ташев, Н. Маджирова и др.  
     Мисля, че мястото на „Социални последици и социална тежест” е в първата 
част, а не към втората за инсрументариума, но това е виждане на автора и не е 
задължително да се промени. 
     Дребни технически грешки – стр. 44 – за паническите разстройства ПП (Blier, 
2000).  е /трябва да е се/ стр.  Основните симптоми на ПП /трябва да е ПР/ се ; 
ПП (Blier, 2000).- трябва да е ПР; ПП е описана в ДСН-IV-ТР 
     Някои автори от текста са пропуснати в литературния обзор - Brook & Doder 
(2001); Libiger (2005); Whybrow (1996); El-Mallakh и сътр., (1993); Bhatia и Bhatia 
(2002); Stagnaro-Green (2000); Puzynski (2000), което може да се случи при този 
голям литеературен обзор.   
 
    Положително – изключително добро онагледяване на материала – фигурите 
и таблиците са адекватно поставени и съответстват на текста, както и 
цитираните автори.   
   
  По отношение на автореферата – всеки би направил забележка относно 
обширното въведение. Тъй като авторефератът е предназначен не само за 
психиатри, а и за ОПЛ теоретичната част може да се редуцира. Добре е, че се 
акцентира на клиничната картина и се разглеждат депресивните разстройства 
при различните соматични заболавания. Уместно е накрая да се отпечата 
скалата или да се приложи притурка, тъй като би могла да се ползва не само от 
ОПЛ, а и от всички останали медицински специалисти. Авторът е представил 16 
реални публикации и участие в една монография. Ако има цитирания е добре да 
ги приложи най-накрая.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


