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До 
Председателя на научно жури, 
определено със Заповед № Р-109-322/ 07.10.2019г. 
на Ректора на Медицински университет - Варна 
ул. Марин Дринов №55 
9002 Варна 

На Ваш Протокол № 1/ от 21.10.2019 г. 

Приложено представям: Рецензия 
по конкурс за заемане на академична длъжност: Д О Ц Е Н Т 
по професианолно направление 7.1 Медицина, :7. Област на ВО Здравеопазване и спорт 
по научна специалност :"Съдебна психиатрия" 
Обявен от МУ „ проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна, 
Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Факултет „Медицина" за нуждите на 
Катедрата по психиатрия и психология на МУ-Варна- анголоезично обучение, 
обявен в ДВ,бр. 62 от 06.08.2019г. съобразно с доклад с вх.№ 102-2275/18.09.2019г. от 
проф. д-р Христо Кожухаров, д.м.- Ръководител на Катедрата по психиатрия и 
медицинска психология 

Член на научното жури: доц. д-р Светлозар Спасов Спасов, дм 
Научна специалност/-и"Съдебна медицина" 
Институция : Медицински у н и в е р с и т е т - П л о в д и в 
Адрес и контакти: 
Пощенски адрес: 4000, Пловдив, бул. Васил Априлов № 15а 
Електронен адрес: drs_spasov@abv.bg 
Телефони: 0888 702 185; 032 602 401; 

Кандидати: 

Гл. асистент д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м. 

I. Представени материали във връзка с конкурса: 

А. Административни документи 
1. Заявление за конкурс за АД „Доцент". 
2. Диплома магистър по медицина. 
3. Свидетелстов за придобита медицинска специалност 
4. Диплома ОНС Доктор. 
5. Сертификат за владеене на английски език. 
6. Свидетелство за съдимост. 
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7. Медицинско свидетелство за здравословно състояние. 
8. Творческа автобиография. 
9. Удостоверение за трудов стаж по специалността. 

Б. Документи по учебната работа. 
1. Удостоверение за преподавателски стаж. 
2. Справка учебна натовареност. 

В. Документи, свързани с научната дейност на кандидата. 
1. Резюме монография. 
2. Дисертационен труд. 
3. Резюме на научните трудове. 
4. Списък други публикации. 
5. Списък участия. 
6. Справка публикации. 
7. Справка научни приноси. 
8. Справка цитирания. 
9. Справка минимални наукометрични изисквания. 

Г. Декларация за достоверност на представените документи. 

Представени са всички необходими документи, предвидени в процедурата за избор на АД 
„Доцент" на Медицински университет-Варна. 

И.Професионален маршрут на кандидата 
i 

Д-р Светлин Върбанов Върбанов, дм, гл. асистент към Катедра „Психиатрия и 
медицинска психология" на Медицински факултет при МУ „проф. д-р Параскев Стоянов"-
гр. Варна. 

Д-р Светлин Върбанов Върбанов завършва медицина през 2005 година в 
Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" гр. Варна. След дипломирането си е 
работил като медицински представител и регионален мениджър в международни 
фармацефтични компании. През 2012 г. започва специализация по Съдебна психиатрия в 
Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" гр.Варна. От 2013 г е назначен като 
лекар към Първа психиатрична клиника в У М Б А Л „Св. Марина". Придобива специалност 
по Съдебна психиатрия в Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" гр. Варна през 
2016 година. Защитава ОНС "Доктор" през 2018 година в Медицински университет 
"Проф. Д-р П. Стоянов" гр. Варна с дисертация на тема "Кроскултурален анализ на 
нагласата към самоубийство". 

От 2016 г. е назначен за асистент по съдебна психиатрия към Катедра по 
психиатрия и медицинска психология в Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" 
гр. Варна, а от 2018 г. е главен асистент по съдебна психиатрия в същата катедра. От 
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2017 до момента специализира психиатрия. Член е на Българския лекарски съюз и 
Българската психиатрична асоциация. 

III. Оценка на административните показатели 

III.1. Учебна дейност: Начало на учебната дейност - 14.03.2016г. Научно-
преподавателски стаж - 3 години, 6 месеца, 17 дни (към дата 27.9.19г.). 

111.2 Учебна натовареност: Норматив за учебна натовареност по решение на АС 
на МУ-Варна, отразено в протокол № 30/11.04.2011г. в часове: 220 часа. 

През учебната 2016/2017г. д-р Върбанов е водил 84 упражнения за обучение на 
български език и 176 часа на английски език или общо 260 часа или 118 % натовареност. 

През учебната 2017/18 година - 14 часа лекции на английски език, 102 часа 
упражнения на български език и 151 часа упражнения на английски език: общо 267 часа 
или 121,4%. 

През учебната 2018/19 година - 232 часа упражнения на английски език или 
105,5%. 

Нормативът за учебна натовареност за МУ-Варна е достигнат и изпълненен, но 
прави впечатление ниската лекционна натовареност на кандидата- общо 14 часа лекции 
за три учебни години. Всъщност това следва да се приеме и за общ лекционен стаж, 
имайки предвид началото на преподавателската дейност на д-р Върбанов. 

111.3 Оценка на експертната дейност на д-р Светлин Върбанов, д.м. 
Към 18.09.2019г. д-р Светлин Върбанов, д.м. има стаж като лекар 5 години, 10 

месеца и 1 ден. 
Д-р Върбанов е специализант към Първа психиатрична клиника в УМБАЛ „Св. 

Марина" от 2011 г., а от 2012 г. е назначен като лекар към същата клиника. Изготвил е над 
40 самостоятелни и комплексни съдебно-психиатрични експертизи по наказателни и 
граждански дела. 

ГУ.Оценка на научните трудове на кандидата и цялостното академично 
развитие. 

За настоящия конкурс д-р Светлин Върбанов се представя със следните научни 
трдове: 

1. Дисертационен труд на тема "Кроскултурален анализ на нагласата към 
самоубийство"; 

2. Монография „Съдебо-психиатрична експертиза в семейното право" в PDF 
формат- ISBN 978-619-7530-04-9, издадена 2019г. Резюме на монографията на български 
език- 14 стр. и на английски език- 11 стр. Обем на монографията 200 страници. 
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3. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за ОНС „ Доктор"-
„ Самоубийството. Рискови фактори и културални аспекти на скуицидната нагласа" 
Върбанов С. / В. 2019/ „ Данграфик". ISBN 978-619-7530-03-2. Обем 108 страници. 

3. Общо 18 публикации в пълен текст, подредени по следния начин: 
3.1 - 3/ три/ публикации в реферирани и индексирани списания, включени в 

изискуемите от закона и ПРАСРБ бази данни - в случая Scopus/Wos. И трите статии са в 
колективи от 3 до 20 автора. 

3.2 - 15/ петнадесет/ пълнотекстови статии в нереферирани списания с научно 
рецензиране, от които 3 в чужбина и 12 в Р България. Три от статиите са самостоятелни. 
Останалите статиите са в съавторство, като в две от тях Светлин Върбанов е първи автор. 

4. 12 /дванадесет/ научни труда, представени в отделен списък на публикации в 
научни списания и сборници, които не са включени в справката за покриване на мин. 
наукометрични изисквания за кандидата. 

В тази група научни трудове се открояват глави от учебници по Психиатрия за 
медицински сестри и акушерки - 3 броя и 4 глави от учебник по психиатрия за студенти и 
специализиращи лекари. 

V. Обща характеристика на научната продукция и публикационна активност: 
Научните разаботки на д-р Светлин Върбанов, д.м. могат да бъдат групирани в 

следните направления: 
Представенитепубликации са в следните тематични области: 
Първата тематична област - "Самоубийство" 
Включва дисертационния труд за придобиване на образователна и научна степен 

"доктор", публикувана книга на базата на дисертационния труд и 10 публикации. 
Разработен е метод за оценка на нагласата към самоубийство. Проучванията са в областта 
на нагласата към самоубийство в различни държави и социокултурални общности, 
анализирана е връзката на нагласата към самоубийство с депресивните и тревожни 
преживявания, с анамнезата за суицидни мисли и опити за самоубийство, както и с някои 
социо-демографски характеристики. Други аспекти от областта са самоубийствата чрез 
моторни превозни средства, оценка на суицидния риск, превенция на самоубийствата. 

Приносите в тази област са свързани с: 
Апробацията и валидизацията на нова методика за изследване на 

суицидната нагласа при българска и англоезична извадки 
Установяване на взаимовръзка и влияние между суицидното поведение и 

нагласата към самоубийство, която може да се използва както за кроскултрални 
изследвания в областта, така и в програми за превенция на самоубийствата. 

Концептуализиране на модел за изследване на нагласата към самоубийство, 
позволяващ сравняването на различни групи и общности по отношение на суицидната 
нагласа. 



Проучване на спецификата на културалните особености на суицидната 
нагласа и установяване на сходства и различия между българска и чуждестранни извадки. 

Извеждане на неблагоприятни житейски събития и ситуаци, които в най-
голяма степен биха могли да провокират суицидно поведение. 

Установяване на взаимовръзка и влияние между тревожни и депресивни 
преживявания и нагласата към самоубийство. 

Установяване на взаимовръзка и влияние между тревожни и депресивни 
преживявания и нагласата към самоубийство. 

Изследване на автомобилните катастрофи като метод за самоубийство. 
Втора тематична област - „Съдебна психиатрия" 
Включва монгорафията, представена като хабилитационен труд и три други 

публикации (8.10., 8.13, 8.14). Съдебно-психиатричните аспекти на суицидното поведение 
са разгледани и анализирани в дисертацията за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор". 

Приностие в областта са в няколко посоки: 
За първи път в България е направен подробен анализ на 

съдебнопсихиатричните аспекти на родителството и семейното право. 
Изведени а примери за добри и лоши практики и са направени предложения 

за оптимизиране на експертната работа. 
Направен е критичен анализ на теорията за „синдром на родителско 

отчуждение" и използването и в българската съдебна и експертна практика. 
Изследвани са аспектите на защитното поведение в експертната практика. 

Трета тематична област - „Депресия, тревожност, стрес". 
Включва 3 публикации. Направено е проучване на нивата на стрес и връзката им с 

тревожни и депресивни симптоми в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов", Варна. Обсъдени са резултатите от скринингово проучване на депресивните и 
тревожни разстройства в общата практика, разгледана е връзката между депресия и 
ендокринологична патология. 

Четвърта тематичнаобласт - „Употреба на алкохол и ПАВ сред юноши". 
В една публикация се разглежда ролята на личностовите и фамилни фактори при 

употреба на алкохол и ПАВ сред юноши, както и оценката на някои рискови и 
протективни фактори. 

Петата тематична област- „Шизофрения" 
Изследвана е шизофренната психоза и в частност - първи шизофренен епизод, 

алгоритъма на поведение при първи шизофренен епизод, фармакологичното лечение при 
първи шизофренен епизод. 

Други тематични области: 
оценка, в български условия, на психометрични характеристики на деца и 

юноши, чрез утвърдени и новосъздадени инструменти (скали) ползвани в подобни 
многонационални изледвания. 
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неврокогнитивните нарушения и психиатричната коморбидност при 
пациенти с ХИВ. 

Употреба на атипични АП в детска възраст. 

VI. Научна активност 

Д-р Върбанов е участвал с доклади в годишната конференция на БПА, както и в 
114-я и 115-я конгрес на Японската асоциация по психиатрия и неврология. Бил е 
участник и ръководител на мултинационални екипи за изследване на кроскултуралните 
аспекти на самоубийството. Носител е на престижната награда на Японската асоциация по 
психиатрия и неврология „JSPN Fellowship Award" през 2017 г. за работата си в областта 
на суицидологията. 

От представеното е видно, че кандидатът успешно съчетава научните си интереси 
от различни области. Добре работи в екип, включително международен такъв, както със 
специалисти от своята и сходни области, така и със специалисти от по-широкия кръг на 
медицинската наука. В публикациите са представени международни и транскултурални 
проучвания, което прави научната дейност на д-р Върбанов значима и сравнима в 
национален и международен аспект. 

VII. Наукометрични показатели 

Както отразихме в т. IV на настоящата рецензия количеството на представените за 
конкурса публикации е както следва: 

1. Дисертационен труд на тема "Кроскултурален анализ на нагласата към 
самоубийство"; 

2. Монография „Съдебо-психиатрична експертиза в семейното право" в PDF 
формат- ISBN 978-619-7530-04-9, издадена 2019г. Резюме на монографията на български 
език- 14 стр. и на английски език- 11 стр. 

3. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за ОНС „ Доктор"-
„ Самоубийството. Рискови фактори и културални аспекти на скуицидната нагласа" 
Върбанов С. / В. 2019/ „ Данграфик". ISBN 978-619-7530-03-2 

3. Общо 18 публикации в пълен текст, подредени по следния начин: 
3.1 - 3/ три/ публикации в реферирани и индексирани списания, включени в 

изискуемите от закона и ПРАСРБ бази данни - в случая Scopus/Wos. И трите статии са в 
колективи от 3 до 20 автора. 

3.2 - 15/ петнадесет/ пълнотекстови статии в нереферирани списания с научно 
рецензиране, от които 3 в чужбина и 12 в Р България. Три от статиите са самостоятелни. 
Останалите статиите са в съавторство, като в две от тях Светлин Върбанов е първи автор. 



4. 12 /дванадесет/ научни труда, представени в отделен списък на публикации в 
научни списания и сборници, които не са включени в справката за покриване на мин. 
наукометрични изисквания за кандидата. 

В тази група научни трудове се открояват глави от учебници по Психиатрия за 
медицински сестри и акушерки - 3 броя и 4 глави от учебник по психиатрия за студенти и 
специализиращи лекари. 

Положителни цитирания (съгласно академична справка от библиотеката на МУ-
Варна от 09.07.2019). 

В научни издания, реферирани и индексирани в световно известни бази данни -4 
цитирания; 

В нереферирани списания с научно рецензиране - 17 цитирания 

VIII. Обща оценка за съответствието на кандидата спрямо задължителните 
условия и задължителните количествени критерии и наукометрични показатели 
Таблици за индивидуална оценка за съответствие с минималните национални изисквания 
по области на висшето образование 

Област 7. Здравеопазване и спорт 

Професионално направление 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. 
Обществено здраве, 7.5. Здравни грижи, 7.6. Спорт 

д-р СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ, д.м. 

1 
дата на заемане на настоящата акад. длъжност- 14.03.2016 година 

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за академичните 
длъжности „доцент" и „професор" 

Група от 
показатели 

Съдържание 
Доцент 

(брой точки) 

Професор 

(брой точки) 

Светлин Върбанов 

(брой точки) 

А Показател 1 50 50 50 

Б Показател 2 - -

В Показатели 3 или 4 100 100 100 

Г 
Сума от показателите от 5 
до 9 

200 

(160 за П Н 7.6) 

200 

(180 за ПН 7.6) 

258,29 

Д 
Сума от показателите от 
10 до 12 

50 100 145 
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Е Сума от показателите от 100 Не са 
13 до края (80 за ПН 7.6) представени 

Т а б л и ц а 2 . Брой т о ч к и по показатели 

Група от 
показатели 

Показател Минимален брой точки 

А 1. Дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен "доктор" 

50 

Б 
2. Дисертационен труд за присъждане на научна 
степен "доктор на науките" 

В 
3. Хабилитационен труд, т.е. монография, 
представена във връзка с процедура за 
хабилитиране 

100 

4. Хабилитационен труд, под формата на научни 
публикации (не п о - м а л к о от 10) в издания, които са 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация (само Scopus и Web of 
science); 

n = брой автори 

Г 

5. Публикувана монография, която не е 
представена като основен хабилитационен труд 

Г 

6. Публикувана книга (която притежава ISBN) на 
базата на защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен 
"доктор" или за присъждане на научна степен 
"доктор на науките" 

40т. 

Г 
7. Публикации и доклади, публикувани в научни 
издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация 
(само Scopus и Web of science) 

n = брой автори 

20+3+15= 

38 т . 

Г 

8. Публикации и доклади, публикувани в 
нереферирани списания с научно рецензиране или 

7,5+7,5+15+5+6+15 
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Таблица 2. Брой точки по показатели 

Група от 
показатели 

Показател Минимален брой точки 

публикувани в редактирани колективни томове 

п = брой автори 

+5+5+4,29+5+10+30+30+30+5 

= 180,29 

9. Публикувана глава от колективна монография 

п = брой автори 

Общ брой точки по група показатели Г 
258,29 т. 

Д 

10. Цитирания и/или рецензии в научни издания, 
реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация (само Scopus и Web of 
science) 

4 х 15= 60т. 

Д 11. Цитирания в монографии и колективни томове 
с научно рецензиране 

Д 

12. Цитирания и/или рецензии в нереферирани 
списания с научно рецензиране 

17x5=85 

Общ брой точки по група показатели Д 145 точки 

Е 

13. Придобита научна степен "доктор на науките" 

Е 

14. Ръководство на успешно защитил докторант 

(п е броят съръководители на съответния докторант) 

Е 

15. Придобита медицинска специалност 

Е 
16. Участие в национален научен или образователен 
проект Е 

17. Участие в международен научен или 
образователен проект 

Е 

18. Ръководство на национален научен или 
образователен проект 

Е 

19. Ръководство на международен научен или 
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Таблица 2. Брой точки по показатели 

Група от 
показатели Показател Минимален брой точки 

образователен проект 

20. Публикуван университетски учебник 

п = брой автори 

21. Публикувано университетско учебно пособие 

п = брой автори 

22. Обучение на стажанти, специализанти и 
докторанти (семинарни и практически занятия) 

23. Завоювани отличия от национални спортни 
състезания (за ПН 7.6. Спорт) 

24. Завоювани отличия от международни спортни 
състезания (за ПН 7.6. Спорт) 

Представената научно-публицистична дейност покрива минималните 
наукометрични изисквания към кандидата за заемане на академична длъжност „доцент", 
Област 7.Здравеопазване и спорт, Професионалнонаправление7.1 .Медицина, като в група 
показатели „Г" и„Д" дори ги превишават. В група показатели Е, които не са изискуеми 
като точки за заемане на АД „ доцент" също има точки, но данните в представените 
документи не позволяват коректно изчисление на отделните показатели. 

Заключение 

Кандидатът д-р Светлин Върбанов Върбанов, д.м. ОТГОВАРЯ на изискванията 
за заемане на длъжността „Доцент", съгласно заложените изисквания в ЗРАСРБ и 
правилника за приложението му, както и ПУД на МУ - Варна. 

На базата на цялостната преценка на личността и работата на кандидата - кариерно 
развитие, публикационна активност и наукометрични показания, преподавателска заетост 
и професионален опит, предлагам на членовете на уважаемото жури да гласуват 
положително за кандидата д-р СВЕТЛИН ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ,д.м. за заемане на 
академичната длъжност „Доцент"по научната специалност „Съдебна психиатрия", за 
нуждите на Катедрата по „Псхихиатрия и медицинска психология" на М У " Проф. д-р 
П.Стоянов"-Варна. 

11.12.2019 год. 
Гр. Пловдив Рецензент: 
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