
 

Р Е Ц Е Н З И Я   

 

от  проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВ МАДЖИРОВА, ДМН,  

Хоноруван преподавател към ПУ – Пловдив и ЕПУ - Перник 

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

област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Съдебна психиатрия” 

към Медицинския университет, Варна. Съгласно обява в ДВ бр. 

95/29.11.2016 г. На заседание на ФС на Факултут „Медицина” от 23.01.17 г. 

/протокол №31/ и решение на АС по протокол № 17/23.01.2017 г. и със 

заповед на Ректора № Р-109-24/27.01.17 г. съм избрана за член на Научно 

жури, а със заповед на Ректора № Р-109-69/ 20.02.2017 съм избрана за 

официален рецензент по процедура за придобиване на академична 

длъжност „Професор” До участие в конкурса е допуснат  доц. д-р Петър 

Маринов Маринов, дмн. 

            

          Биографични данни 

Доц. д-р Петър Маринов Маринов е роден в гр. Плевен. Завършва 

средно и висше медицинско образование в гр. София. След дипломирането 

си като лекар през 1988 г. започва работа като психиатър в ЦПЗ гр. Враца. 

През   1989 г. печели конкурс към лабораторията по 

невропсихофармакология за научен сътрудник. От 1997 г. до 2012 г. е 

главен асистент в Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология. 

От май 2012 г. е доцент по съдебна психиатрия в Медицинския университет 

"Проф. П. Стоянов" гр. Варна, където работи и до днес.  

Доц. П. Маринова има две специалности: "Психиатрия" 1993 г. и 

"Съдебна психиатрия" през 2004 г.  

Защитава докторска дисертация през 2007 посветена на хомицидите 

при шизофрения.  

Доц. Петър 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/. Участва в организацията 

на научни събития на дружеството. 

- Член на Колегиума частна психиатрия и деен 

организатор в структурите на дружеството. 



Към Дружеството по биологична психиатрия и Фондация 

Биологична психиатрия доц. Петър Маринов е един от организаторите на 

обучителни   модули за млади психиатри, в които като лектори са включени 

световно известни учени /проф. Михаел Маес от Холандия, проф. Карлос 

Ходжайдж от Бразилия, Австралия, проф. Аюзо Гутиерес от Испания, проф. 

Флоранс Тибо от Франция, проф. Билген Танели от Турция и други. 

          

     Заемани длъжности от 2001 година:  

- главен секретар,  

- заместник председател и председател на БПА.   

    Организирал е срещи с чуждестранни гости – председатели и президенти 

на Световната психиатрична асоциация (проф. Марио Май и Генералният 

секретар проф. Левент Кюи и ковчежника на Световната психиатрична 

асоциация проф. Ференц Тюри).  

 

Доц. Маринов е един от организаторите и участниците в: 

- Превод и научна редакция на български на DSM IV; 

-  Канадските насоки за диагностика и лечение на биполярното 

разстройство, Обучителния модул на Световната психиатрична 

асоциация за шизофрения; 

- Обучителен модул за диагностика и лечение на депресивните 

разстройства; 

- Програмата на Световната психиатрична асоциация за 

специализация по психиатрия; 

-  Началата на психиатричните процедури за специализанти на 

СПА.  

      Голяма част от същите издания са предоставяни безплатно на членовете 

на БПА. 

 

     Участие в международни научни проекта: 

      -  Изследване на импулсивността при зависими от хеорин със, или 

без, "психопатия", спонсориран от NIDA /National Institute of Drug 

Addiction/ - под ръководството на проф. Жасмин Василева /САЩ/ от 

Университета на Илинойс в Чикаго. Резултатите от проекта са докладвани 

съвместно на конференция в световноизвестния център Фогарти в рамките 

на Националния здравен институт на САЩ в Бетесда. 

      - Мултицентров проект по 7-ма рамкова програма за изследване на 

имунните разстройства при депресия под надслов MOODINFLAME - 

под ръководството на проф. Хемо Дрехсхаге от Университета Erasmus в 

Ротердам. В нашата част са включени имунологични изследвания на 60 

души с РДР и 60 души с БАР. 

     -  Участие в проект на ЕС и Р България;  



     - Участник в обучителния екип на проект, финансиран от ЕС за 

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

Враца 

Създаване на подходящи условия за лечение и ресоциализация на 

пациенти с остри психиатрични разстройства в Четвърта психиатрична 

клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при СБАЛНП 

”Св.Наум”ЕАД”, договор BG2006/018-343.01.01-3.60 -  координатор: 

 

Дисертационни трудове: 

1. „Клиникопатологични, клиникопсихологични и 

психосоциални аспекти на шизофрения и хомоцид”. В своя 

дисертационен труд за придобиване на научната степен „Доктор”, 

авторът прави анализ на шизофренните извършители на умъртвяване. 

Той акцентира върху ролята на   нелепите/абсурни налудни идеи в 

механизма на престъплението. Прави анализ на жертвата, които най-

често са близки /семейството, съседи/. Фрустрационният толеранс при 

болните извършители и тези без психично заболяване е със съществени 

различия, както и общото ниво на враждебност на личността. 

2. «Апробиране на скринингов подход при депресивни и 

тревожни разстройства” за придобиване на научната степен „доктор 

на науките“.   Докторската дисертацията обхваща 146 страници, с 37 

таблици и 40 фигури и литературна справка от 308 източника, от които 

302 са на латиница. Той  обсъжда се съвременното състояние на 

депресиите в обзора, но според мене особено ценна е частта обхващаща  

"Инструменти за скринингово изследване на депресията и тревожните 

разстройства у пациентите на ОПЛ". Тази част е от особено значение за 

ранното разкриване на депресиите още при отиването си при ОПЛ, което 

е от значение не само за своевременното започване на лечението, а и за 

профилактиката им. 

         Доц. Петър Маринов има общо: 

 

1. Публикации – 133;  

2. Монографии - 4; 

 Шизофрения /2010/; 

 Фармакопсихиатрия и психофармакология /1999/; 

 Терапевтично резистентна шизофрения /2007/ 

 Върху физиологичния афект: анализ на литературата 

и  

серия експертни казуси».  /2017/. 

3. Ръководства - 2: 

 Психиатрия, Психология и психотерапия за общо-

практикуващи лекари" в две издания,  

 Практическа психиатрия в два тома - Обща 

психиатрия и Съдебна психиатрия.   



4. Глави от ръководства и помагала – има общо 46 участия 

5. Статии  

     на англ. език –  4 

       на български език 

- оригинални клинични изследвания  – 11; 

- авторски статии с анализ на данни и авторски позиции -  

10; 

- обзорни статии – 8; 

6. Резюмета от международни и световни конгреси – 5; 

7. Други публикации и помагала в рубликата научна активност 

– 5 публикации;  

8. Оригинални публикации с данни проучвания под печат – 3 

публикации и 1 участие в ръководство. 

9. Автореферати: 

- за „Доктор” 

- за  ДМН; 

            11. Други: 

- 6 глави от учебник по психиатрия за  медицински сестри и  

                   акушерки; 

- 4 глави от Ръководство за ранно откриване на тревожност 

и  

                  депресия в първичната помощ; 

-  2 глави от Медицинска психология; 

- Учебник за специалисти по здравни грижи 

 

        Трябва да спомена, че доц. Маринов дори не си постави трудът да 

поиска справка за включването му в книгата «Казуси в психопатологията» 

под мое издание. Там той участва с редица казуси и теоретични постановки 

в областта на съдебната психиатрия и психофармакотерапията. 

          Тук обаче искам да подчертая, че на 85 от тях той е първи автор или 

63.91%  са негово лично дело. Ако прибавим и участието му като втори 

автор процентът е много по-висок. В Някои от публикациите със съавтори 

проличава неговата доминираща роля в написването им, дори да е последен 

автор. Това подчертва умението му да работи не само самостоятелно, а и в 

колектив. 

 

      Ще обърна специално внимание за периода след защитата на 

докторската му дисертация: 

        - сериозна самостоятелна монография /Върху физиологичния афект: 

анализ на литературата и серия клинични случаи. София, Изд. "Ася", 200 

стр.,  2017/, с която имах възможност да се запозная; 

        -  участия с много глави в учебници и ръководства; 

        - 16 публикации.  

 

     Това показва неговата голяма работоспособност, възможност да се 

концентрира около различни проблеми, в които да въвлича младите колеги. 

В публикациите както в периода преди защитата на доктората така и след 

това – способността да обхваща цялостно различни психиатрични проблеми 



с огромен литературен обзор, изразяване на собствена позиция, добро 

систематизиране, обобщаване, анализиране и онагледяване на фактите. 

Книгите и учебниците му са написани на достъпен език, което ги прави 

търсени от специализантите.   

     Тук ще акцентирам на още един факт: прави чест на катедрата по 

психиатрия и медицинска психология, която продължава традициите на 

своите основоположни. Отпечатаните през последното десетилетие книги в 

пъти повече надвишават тези, които са написани от водещата катедра на 

МУ – София. Разбира се заслуга за това имат ръководителите, както дарбата 

и лекотата за писане на някои от колегите -  проф. Г. Попов, проф. Шишков, 

доц. П. Маринов, доц. Кожухаров. За това позволява и голямата база на 

клиниката, в която се лекуват пациенти с различни психиатрични 

заболявания, включително и деца. Това беше едно лирично отклонение, но 

мисля че останалите катедри могат да се поучат. Явно някои звена имат 

летаргия към писането или нямат желания. В днешно време като че ли 

човек би се изненадал повече ако някой пише.    

  

      Научен ръководител на докторанти: 

        

         Защитени дисертации под негово ръководство: 

1. д-р Аделина Боянова Джорджанова, д.м. на тема: „Анализ 

на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи 

с гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна от 

2007-2012 г. към Катедрата по Психиатрия и медицинска 

психология”, Факултет „Медицина” ,  МУ-Варна., 2016 г. 

2. Д-р Деян Стоянов Хресафов, д.м. – на тема: „Биологични 

маркери при първи шизофренен епизод. – 2016 г. 

 

         Към настоящия момент е научен ръководител на: 

1. д-р Силвия Пламенова Раловска – „Аспекти на  

                 депресивните и тревожни разстройства при пациенти с 

Остър  

                  коронарен синдром”. 

2. д-р Светлин Върбанов Върбанов  – „Психиатрични, 

психо- 

                 логични и биологични аспекти на суицидното поведение”;   

3. д-р Весела Златкова Златева – „Депресивни пациенти при  

                        пациенти със сърдечно-съдова недостатъчност”; 

4. д-р Детелина Йорданова Комсийска – „Ролята на  

                    оксидативния стрес в развитието надепресивни и 

тревожни  

                    разстройства след мозъчен инсулт” 

 

 

Обобщено в настоящия конкурс наукометричните показатели 

на доц. д-р Петър Маринов Маринов, дмн, са следните: 

Дисертация за ОНС „Доктор” на тема „” и автореферат към 

дисертационния труд; 



Дисертаця за „Доктор на науките“ и автореферат към нея; 

Монографичен труд „”, изд. СТЕНО, 2013 г., 114 стр; 

Монографичен труд „“, изд. Медицински унверситет Варна, 2017 г. 

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

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

Участията с научни доклади и постери в национални и 

международни научни форуми – 5; 

Докторанти – 2 защитени дисертации и на 4 дисертации е научен 

ръководител. 

Справка за 86 цитирания в чужди списания. 

 

Научните приноси на автора са: 

 

         -  Оригинални – интервю с оригинална система от скринингови 

въпроси, които да се тестват в клиничната практика на ОПЛ за скрининг на 

депресивни и тревожни разстройства. Създаден 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 диагностична насоченост. 

  -  Научно-приложни –  създава адаптирана българска версия на 

PRIME-MD, доказва ефективността на скрининговата оценка за експресна  

диагностика на ОПЛ в ежедневната им работа. Осъществява клиничен 

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

задълбочен анализ на симптоматологията им. 

   - Практическо-обучителен – задълбочените познания на доц. 

Маринов по психофармакология го направиха следващия след Киров и 

Темком в тази област. Неговото ръководство се оказа настолна книга за 

специализиращите психиатри.  

- Приносът му за съдебно-психиатричната практика – оказа се, че 

той е един от водещите в областта на съдебнта психиатрия, заедно с доц. 

Велинов и П. Петкова имат редица ценни помагала в тази сфера. Венец на 

познанията му в съдебната психиатрие е новоизлезналата през тази година 

монография ”Върху физиологичния афект: анализ на литературата и 

серия експертни казуси».  Книгата впечатлява с детайлното описание на 

казусите. Мисля, че на този етап подобна монография няма. Монографията 

обхваща 150 страници, има богат литературен обзор, повечето източници са 

на латиница, има цитирания и от 2016 година. Чете се леко, без чуждици.  

 



 

 


