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РЕЦЕНЗИЯ 
 

 

ОТ ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР Т. ВЕЛИНОВ, ДМ 

 
Хоноруван доцент в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, 

Хоноруван доцент във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, 

Предишен началник на Специализирана клиника по съдебна психиатрия и съдебна 

психология в Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия ..Св. 

Наум", гр. София, 

Предишен председател на държавна комисия за специалност по съдебна психиатрия 

при Министерство на здравопазваенто, 

Консултант АИПСМПП МЦ „Психично здраве 1” - София, 

Предишен председател на Българската Психиатрична Асоциация 

Специалист по психиатрия и по съдебна психиатрия 

 

ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 

ДЛЪЖНОСТ ..ПРОФЕСОР" 

 

В област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, 

професионално направление 7.1. „Медицина“ и специалност „Съдебна 

психиатрия" за нуждите на Филиал Велико Търново, Катедра „Здравни 

грижи" на МУ-Варна и Първа клиника по психиатрия към МБАЛ ..Света 

Марина" ЕАД - гр. Варна, обявен в ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г. 

 

С КАНДИДАТ ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ, 

Д.М.Н. 

 

 

Кратки биографични данни 

 

Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. е роден в гр. Плевен на 

13.08.1962 г. Медицинското си образование е завършил в Медицинска 

Академия гр. София през 1988 г., а от 1989 г. започва работа като научен 

сътрудник в НИНПН (МБАЛНП „Св. Наум”). Служебното му развитие е 

от научен сътрудник към Катедра по психиатрия МУ София за периода 

1989-1997г. и като главен асистент. През 1997 г. започва работа в 

Клиниката по съдебна психиатрия и съдебна психология при същата 

болница, а от 2008 г. е началник клиника. От началото на 2010 г. след 

обединяване на две психиатрични клиники МБАЛНП „Св. Наум” е 

началник на отделението по остри състояния и съдебна психиатрия към 2ра 

http://www.cps-chicago.com/vvelinov.htm
http://mcpsyh.com/
mailto:v.velinov@gmail.com
https://sites.google.com/site/madforensicw/
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психиатрична клиника.  

От 11.12.2007 г. е придобил образователната и научна степен 

„доктор“ след успешна защита на дисертационен труд.  

От 10.05.2012 г. д-р Петър Маринов, дм е редовен доцент в 

Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицинския 

Университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна. Той участва в 

обучението на студенти от Медицински факултет, Факултет Дентална 

медицина, Факултет по обществено здвеопазване. Доброто владеене на 

английски език му позволява като преподавател да участва освен в 

традиционното, и в англоезичното обучение. Води също и студентски 

кръжок по психиатрия.    

От 15.12.2016 г. му е присъдена научната степен „доктор на 

медицинските науки“ след успешна защита на нов дисертационен труд.  

Доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. има значителна научна продукция, 

която ще бъде анализирано подробно. Преподавателската му дейност 

също ще бъде проследена внимателно. 

Доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. има и значителна професионална 

обществена активност. Той е бил член на Българското психосоматично 

дружество и член на организационите комитети на конференциите през 

периода 1997 – 2000 г. Бил е научен секретар на Колегиума „Частна 

психиатрия” в периода 2000 – 2002 г. Основател е на фондацията 

„Биологична психиатрия” в Боългария, както и съорганизатор на 

множество обучителни модули съвместно със Световната федерация по 

биологична психиатрия в интервала 1999 – 2004 г. В Българската 

психиатрична асоциация е имал няколко дълготрайни участия – като 

ковчежник за периода 2002 – 2004 г., като избран бъдещ председател през 

периода 2004 – 2006 г., като председател за периода  2006 – 2008 г., а след 

това член на Управителния съвет за периода 2008 – 2010 г. 

Освен това той е участвал в редица международни и европейски 

проекти. Бил е консултант в проекта на Университета на Илинойс в 

Чикаго и СБАЛНП ”Св. Наум” : Principal investigator Vassileva, Jasmin L. – 

University of Illinois at Chicago, Varieties of Impulsivity in Opiate and 

Stimulant Users, финансиран от NIDA(Национален институт по 

зависимости на САЩ). Участвал е като изследовател в проекта на 

Университета на Илинойс в Чикаго и СБАЛНП ”Св. Наум” : Principal 

investigator Vassileva, Jasmin L. – University of Illinois at Chicago, 

Neurocognitive Impulsivity and HIV Risk Behaviors in Bulgarian Heroin Users, 

финансиран от NIDA (Национален институт по зависимости на САЩ). Бил 

е координатор на проект на ЕС и РБългария: „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. Бил е обучител в проект за изграждане на психиатрично 
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отделение в МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца, финансиран от ЕС. Бил е 

ръководител на център в проект, предложен за одобрение към 

Европейската Комисия: Semantic Health Assistance and Detecting 

Environment, май 2011.  

 

НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО 
 

Научното творчество на доц. д-р Петър Маринов, д.м.н., за целите на 

настоящата рецензия е уместно да бъде анализирано в три раздела: 

 

А. Научно творчество до и към момента на придобиването на 

научната длъжност „доцент“ през м. май 2012 г. Предвид оценяването в 

предходна процедура, тук публикациите от този период ще бъдат само 

споменати. 

 Дисертационният труд (Клинико-психопатологични, клинико-

психологични и психосоциални аспекти при шизофрения и хомицид), 

авторефератът към него и придружаващите статии по темата (5 на брой) са 

едната част от научната активност. Съществен елемент на тези 

публикации е тяхната ориентираност към същността и организацията на 

съдебната психиатрия. С подобна тема е участвал и в ръководство.  

Значима е групата статии (11 на брой) с психиатрична ориентация, 

но в други области на науката (депресиите, лечението, ендокринните 

смущения, канцерогенезата, автоимунните заболявания). Към тях биха 

могли да се присъединят и други 3 публикации, които тогава са били под 

печат. Други група публикации (10 на брой) са потвърдили широките му 

професионални интереси (генетика, психофармакология, обслужване на 

пациентите, патогенеза на депресиите, психосоматика). Към тях биха 

могли да се прибавят и поредицата обзорни материала (9 на брой). 

Монографиите следва да бъдат представени отделно. Те също 

илюстрират широките интереси и още повече творческия потенциал на 

автора – „Фармакопсихиатрия и психофармакология“ - 1999г., 

„Депресивни и тревожни разстройства в общата медицинска практика. 

Диагностика и клинични алгоритми. Наръчник за общопрактикуващи 

лекари“ - 2006 г., „Терапевтично резистентна шизофрения“ - 2008 г., 

„Шизофренията“ - 2010 г. Редакционните участия са също стойностни – 

Ръководоство „Психиатрия, психология и психотерапия за 

общопрактикуващи лекари” с две издания 2007 и 2010 г., „Практическа 

психиатрия“ в два тома 2009 г., единият том от които е Съдебна 

психиатрия. 

Отделен вид научно творчество са и резюметата от участия в научни 

форуми (5 на брой). 
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Б. Публикации след придобиването на научната длъжност 

„доцент“ – 2012 – 2017 г. 

Дисертационният труд за придобиване на научна степен 

„Доктор на медицинските науки“ и авторефератът към него е най-

същественото научно произведение на доц. д-р П. Маринов, д.м.н. в тази 

област. Заглавието и областта на изследването подчертават неговата 

научна и практическа насоченост и стойност – „Апробиране на 

скринингов подход при депресивни и тревожни разстройства“.  

Предвид успешата защита на този дисиртационен труд, в тази 

рецензия, която има друга цел и обект, е уместно само да бъде подчертано 

сериозното значение на дисертацията за пълноценното информиране и 

обучение на ОПЛ в областта на депресиите и тревожността. Важно е да се 

отбележи, че научните интереси на автора за пореден път са ориентирани 

към най-трудната фаза в диагностицирането на депресивността – в 

първичното здравно обслужване, където разпознаването е и проблемно, и 

отговорно. Успешната защита се е състояла на 15.12.2016 г. 

В труда е представено съвременното състояние на вижданията за 

депресиите, сериозността на това заболяване, неразпознатото 

разпространение, трудната понякога диагностика, особеностите на 

лечението и прогнозата, промените в социалната функция, ритмиката на 

боледуването, сходствата и различията между отделните варианти на 

боледуване, половите различия. Някои нетипични форми също са 

представени – предменструален синдром, климактерична и следродова 

депресия, особености на депресията в детско-юношеската възраст, 

връзката с тревожните разстройства и със соматичната патология. 

Представената класификация е съобразно МКБ 10 на СЗО. Включените 

подробни описания на клиничната картина биха позволили на ОПЛ да 

придоие по-ясна представа за естеството и динамиката на заболяването. 

Диагностичните указания са подробни и изчерпателни. Предложени са 

примерни въпроси за търесне на депресивност. Описани са особностите на 

общуването.  

Втората част е посветена на инструментите за скринингово 

изследване на депресивните и тревожните разстройства при пациентите на 

ОПЛ. Поставен е акцент верху соматичните оплаквания при депресия, 

върху социалните последици, както и върху съпътстващите деппесивни 

преживявания при телесни заболявания. Описан е подробно инструментът 

с утвърдена приложност PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental 

Disorders) и неговия раздел PHQ-9, както и относителната му стойност – 

до ниво скрининг, но не диагноза. Болничната скала за тревожност и 

депресия (БСТД) в общата медицинска практика също е представена - като 

инструмент предназначен за непсихиатрични болници. Описани са 

резултатите от ползването й. Като трети инструмент авторът представя 

въпросника на Beck II за депресия за провеждане на скрининг на депресия 
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в общата практика в непсихиатрични здравни служби и в общата 

популация. Един от най-детайлните инструменти за оценка на депресията 

е Въпросникът за депресивна симптоматология-30 или IDS-30, чиято 

оценка корелира в значителна степен със скалата на Хамилтън за оценка 

на депресия - HAMD-17. 

В коментара относно смисъла и ефективността от въвеждането като 

рутинна работа за ОПЛ на кратки инструменти за оценка на депресията 

авторът прави синтетичен анализ на принципите и процедурите на 

скниниговите изследвания, като подчертава необходимостта да се уточни 

прага на диагностична чувствителност на скалите. Подробно е описана 

клиниката на някои тревожни разстройства. В хипотезата, целта и 

задачите авторът обосновава предиктивната стойност на скрининга за 

установяване/отхвърляне на депресивно и/или тревожно разстройство при 

пациентите от общата медицинска практика, чрез изследване на 

ефективността на скринингова система за оценка на депресивните и 

тревожните разстройства в първичната здравна мрежа върху случайна 

извадка чрез скринингови въпроси и последващо детайлно изследване на 

клиничната картина, като се проучи сензитивността и специфичността на 

скрининговите въпроси, проведе се изследване на кохорта на здрави 

контроли, оцени се надеждността и консистентността на инструмента в 

отделните му части в кохортата на пациенти на ОПЛ, изследва се 

предиктивната валидност на скриниращите въпроси в тази кохорта, 

направи се факторен анализ на резултатите, оцени се времето за 

провеждане на теста, изследват се взаимовръзките в симптоматологията на 

депресивните и тревожните разстройства при пациентите. Описани са 

контингентът, методиката, прилаганите статистически инструменти, 

получените резултати и тяхната верификация от специалист. Таблично и в 

диаграми са представени резултатите.  

В раздела Дискусия авторът потвърждава възможността да се 

изгради инструмент за експресна диагностична ориентация на ОПЛ при 

депресивни и тревожните разстройства. Скрининговата система е доказала 

своята ефективност - сензитивност и специфичност, предиктивна 

валидност, надеждност, краткост на провеждане, установяване на 

подпрагова или клинично изразена депресия. Изводите са за добра 

диагностична оценка  и задоволителна специфичност, добра предиктивна 

валидност, много добра вътрешна надеждност, приемлива външна 

надеждност, възможност за кратковременно  прилагане.  

Приносите са представени като оригинални (изграждане на система 

за приложение в клиничната практика на ОПЛ за скрининг на депресивни 

и тревожни разстройства, оригинален модел на двуетапна скринингова 

оценка) и научно-приложни (адаптирана българска версия на PRIME-MD, 

доказана ефективност на скрининговата оценка за бърза диагностична 

ориентация на ОПЛ, клиничен анализ на изследваната кохорта от болни от 
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първичната здравна мрежа, със задълбочен анализ на симптоматологията 

им). Описани са възможните ограничения на изследването и 

перспективите. Заключението представя накратко изседването и 

резултатите и изводите. 

Другите научни произведения на доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. са 

ориентирани в различни области. 

Раздели в учебни помагала: 

В ръководството „Психиатрия: Учебник за медицински сестри и 

акушерки“ от 2015 г. доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. има съществено 

участие като обучител в тънкостите на професионалното поведение в 

психиатричната реалност. Статиите първоначално представят модел на 

описваното явление, след което се прави задълбочен анализ на детайлите, 

за да завършат с конкретни практически указания в специализираната 

област. От шестте статии той участва като първи автор в пет от тях. 

В съовторство като първи автор доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. е 

написал Глава І „Психично здраве и психична болест. Био-психо-социален 

модел при психичните заболявания. Сестринска оценка и поведение.“ 

Дидактично са представени психичното заболяване, био-психо-социалният 

модел в медицината и сестринската оценка и поведение в психиатрията. 

Полезността на този материал се състои в представянето на 

професионалното поведение и решения на медицинската сестра в 

специфичните психиатрични условия – изследване, анализ, план, 

изпълнение и оценка. Предложен е конкретен клиничен случай с подробни 

коментари, анализи и указания. 

В същия учебник в съавторство (като първи автор) е представена и 

статията в Глава 6. „Афективни разстройства - БАР. Сестринска диагноза“. 

В исторически план е представено развитието на идеята за афективните 

разстройства – от древна Елада до съвременността. Описани са 

разпространението, клиниката и лечението. направен е паралел между 

различните класификации на психичните разстройства. Представени са 

типичните депресивни синдроми и е напрамен анализ на същността им. По 

сходен подробен начин сапредставени и синдромите на афективна 

приповдигнатост. Представени са типовете БАР – 1 и 2, както и 

персистиращите разстройства на настроението. най-същественият елемент 

от статията са указанията за изявяване от медицинската сестра на 

евентуални болестни отклонния с нарочни инструменти. Тежестта на 

боредуването, накои биологични детайли и суициднинят риск не са 

пренебрегнати.Подчертани са сериозните етични рискове при такава 

преценка.Фазите и методите на лечение са описани също. най-

съществения детайл в стаитята са конкретните указания за издържано 

професионално поведение на медицинската сестра при обслужването на 

такива болни. Дадени са примери с конкретни коментари и указани яза 
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добра сестринска професионална роля. 

Трета статият в това ръководство в съавторство (като втори автор) е 

посветена на „Разстройствата на контрола върху импулсите“ – Глава 13. 

Описани са различни варианти на тази патология, вкл. и в сексуалното 

поведение. Представени са фактори, които биха могли да повлияят 

поведението – физиологични, психологични, болестни. Лечението също е 

представено с уговорка за относителната му ефективност. В сестринската 

диагноза най-полезно е разпознаването на рисковите накоки на 

имулсивността и тяхното овадяване. Описани са подцелите и стъпките за 

овладяване на такива тенденции при пациентите. Отново са описани 

етични правила. 

Статията за „Мултидисциплинарен клиничен екип“ – Глава 18 също 

е в съавторство (като първи автор). Описва се същността на МДКЕ, 

етапите на създаване и развитие, организацията на работа, границите на 

екипа, груповата динамика и лидерството,  елементите на зрялост. 

Аргументирана е полезността от МДКЕ. В конкретните дейности са 

описани отделните етапи – поставяне на цел, на задачи, лично развитие, 

качество и ефективност. Тази до голяма степен теоретична статия има 

съществената  стойност на убедително ръководство относно стила на 

работа, ползата и развитие на МЗКЕ, какъвто в нашата трациионна 

медицинска организация не е особено типично явление. 

С особена стойност е статията в Глава 19 - „Етични и правни аспекти 

в работата на медицинската сестра и акушерката. Поверителност. 

Информирано съгласие за лечение. Документи, свързани със сестринското 

обслужване“, на която доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. отново е първи 

автор. Очертани са принципите на етичното професионално поведение – 

добронамереност, доверителност, конфиденциалност, балансирани 

контакти, справедливост, респект пред достойнството на хората, наред с 

професионална грижа, информирано съгласие и сътрудничество. 

Споменати са и основни подходи при решаване на етични дилеми. 

Отделно внимание е посветено на обслужването в детско-юношеската 

възраст. Представени са и възможните етично неиздържани ситуации и 

отношения. 

Поседният текст в това ръководство е „Агресия. Предотвратяване 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 за 

симулация и дисимулация.“, където доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. отново 

е първи автор. Особената стойност на тази статия е изключителната й 

предназначеност за експертната ситуация. Предложена е дефиниция за 

агресия, връзката на такова поведение с болестта, особеностите на 

овладяването на такова поведение, всл. и с физически ограничения като 

крайна мярка и при спазване на нормативните рамки. Описани са 
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особените правила за професионално поведение при експертни пациенти. 

Предложена е подробна таблиза за разграничаване на различни типове 

неприемливо поведение. Дадени са напъртсвия за вербални и невербални 

похвати за овладяване на неприемливо поведение. Подчертано е особеното 

значение на симулацията и дисимулацията при пациентите, настанени за 

експернтно освидетелстване. 

В учебника за специалисти по здравни грижи „Медицинска 

психология“ в две статии са представени най-съществените страни на 

психиката, психологията, психопатологията и поведението.  

Статията „Стрес, фрустрация, депривация“ доц. д-р Петър Мяринов, 

д.м.н. като първи автор най-напред представя същността на стреса като 

неизбежно явление в ежедневието, но с акцент върху разболяващия стрес. 

Описанието на биологични и психологични измерения позволява на 

читателите-медициннски специалисти подробно да си изяснят естеството 

и динамиката на това явление. Фрустрацията е описана като психо-

социално явление и съотносимостта към стреса. Коментиран е и 

фпустрационния толеранс. Депривяцията е преддтавена във вариантите й 

сензорна, емоционална, социална. Включен е въпросник за самооценка, 

който има стимулиращо и контролищо значение. 

Разделът „Психика и тяло: взаимосвързаност и взаимозависимост“ 

доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. отново като първи автор прави коментар 

върху психологичните фактори при психосоматичните зависимости. 

Теоретичният анализ е особено полезен за всеки специалист, който 

обслужва пациенти, както и участието на личностови фактори. 

Представени са основните варианти на психосоматичните заболявания. 

Отново е предложен въпросник за самооценка. 

Отонсно авторството - и при двете статии доц. д-р Петър Маринов, 

д.м.н. е първи автор.  

В „Ръководство за ранно откриване на тревожност и депресия в 

първичната помощ“ са описани характерни емоционални синдроми, които 

е полезно ОПЛ добре да познава и евентуално овладява. Доц. д-р Петър 

Маринов, д.м.н. е написал четири стетии, като във всички е първи автор. 

В статията „Генерализирано тревожно разстройство“ авторът е 

поставил акцент не само върху определението, етиопатогенезата и 

клиниката, но най-вече върху разпознаването на такова разстройство от 

ОПЛ и особено върху прецизното професионално поведение.  

Статията „Скрининг на тревожните разстройства“ има по-

практическа насоченост. Представен е въпросник от няколко фази, който 

ОПЛ може да прилага непосредствено и да направи прецизна оценка. 

Особено полезни са илюстраиите, които позволяват да бъдат съпреживени 

и болестните отклонения, и диагностичния процес. 

„Депресия в ендокринологията“ е статия с анализ на богата и 
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специфична патология. Описани са корелации между различни 

ендокринни заболявния и съпътстващата ги депресивност – диабет, 

заолявания на щитовидната жлеза (хипер- и хипотиреоидизъм), 

заболявания на надбъбречната жлеза (хипер- и хипокортизололизъм), 

поликистоза на яйчниците, климакс. Отново следва да се подчертае 

полезността на статията за ОПЛ, към които е ориентирано ръководството. 

Статията „Практическа оценка на суидидния puck“ е с още по-

изразена практическа полза. Макар и написана в ръковоство за ОПЛ, тя би 

била полезна и за психиатри, и за психолози. Подчертана е социалната 

тежест на такова поведение. Описани са „тревожните сигнали“, свързани с 

така вероятност, както и рисковите и протектиквите фактори. Предложени 

са конкретни въпроси. Поставен е акцент върху пълното изясняване на 

намеренията и опита на пациента и за преодоляване на честото неудобство 

да се говори на тази тема. Представени са два казуса. 

Статии в перодични издания: 

Доц. д-р Петър Маринов, д.м.н., като психиатър и съдебен психиатър 

често публикува в списанието на Бъргарската психиатрична асоциациа 

„Българско списание по психиатрия“. Тази специално ориентирана 

активност го прави достъпен и полезен особено за психиатричната гилдия.  

През 2016 г. в том 1 (1) списанието е публикувало статията 

„Орторексията - натрапливост, кататимия или налудност?“ в която доц. д-р 

Петър Маринов, д.м.н. не е първи автор. Описание на клиничен случай“, в 

която е направен  анализ на проявиет при 42 годишна жена с орторексия, 

успешно лесувана с оланзапин. Допуска се мисловно разстройство да 

варира в граници от свръхценно до налудно. Направен е коментар на 

термина (прекомерно ангажиране в обсъждане на правилното хранене), 

което може да наруши адаптивността на пациента, качеството наживот и 

други сходни страни.  

През 2016 г. в том 1 (3) списанието е публикувало още статии на 

доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. 

В „Депресия в ендокринологията“ авторският колектив (доц. д-р 

Петър Маринов, д.м.н. е втори автор) прави преглед на депресивните 

състояния в ендокринологията - депресия и диабет, и влияние на 

депресията върху диабет; депресия, диабет и кардиоваскуларен риск; 

депресия и заболявания на тиреоидната жлеза - хипертиреоидизъм и 

хипотиреоидизъм; депресия и болести на надбъбречната жлеза -

хиперкортизолизъм и хипокортизолзъм; депресия и поликистоза на 

яйчниците; климактерична депресия. Макар съдържнието на статията да 

наподобава вече коментираната статия „Депресия в ендокринологията“ в 

сборника „Ръководство за ранно откриване на тревожност и депресия в 

първичната помощ“, текстът в Българското списание по психиатрия е 

разширен и с повече анализи, така че следва да бъде приет като отделно 
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научно заглавие. 

В „Оценка на суицидния риск в първичната здравна помощ“ 

авторският колектив (доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. е втори автор) е 

поставил акцент не само върху клиничната, но и върху психо-социалната 

същност на суицидното поведение. Коментирана е разпространеността. 

Описани са рисковите и протективните фактори притакова поведение. 

Предложени са конкретни професонални модели за изследване на 

суицидната тенденция от неприхиатри. И тази статия е разширено и 

обогатено продължение на статията „Практическа оценка на суидидния 

puck“ от сборника „Ръководство за ранно откриване на тревожност и 

депресия в първичната помощ“, но именно тези достойнства позволяват тя 

да бъде оценявана като отделно научно заглавие. 

В „Съдебнопсихологична оценка на физиологичния афект“, 

публикувана в същия брой на списанието, авторски колектив (доц. д-р 

Петър Маринов е трети автор) анализира ситуациите, в които възниква 

физиологичния афект и характерните признаци на тези ситуации, 

значението на личностовия ресурс, сходствата на афектогенната ситуация 

със ситуацията на стрес. Най-съществената страна на статията е 

подробното представяне на разгръщането и проявите на афекта и 

значението на такова поведение за съдебната експертиза. 

В статията „Скрининг на депресивни и тревожни разстройства в 

общата практика“ авторският колектив (доц. д-р Петър Маринов е първи 

автор) обосновава ползата от скриниране на тези състояния и 

своевременното им третиране поради тяхната честота, както и сериозните 

клинични, социални и икономически последици. Поставен е акцент върху 

сериозността на боледуването от голямо депресивно разстройство. 

Представени са резултатите от прилагането на скринингова система за 

откриване на депресивни и тревожни разстройства. Скринингът за 

депресивни и тревожни разстройства е ефективен и се предлага да бъде 

включен във всекиденвната работа на общопрактикувашите лекари. 

Предложен е въпросник и статистически доказателства към него. 

Отново Българско списание по психиатрия 2016 г. том 1 (4) е 

публикувало две статии за слединсултната депресия, в които доц. д-р 

Петър Маринов, д.м.н. не е първи автор. 

При изследване на „Рискови фактори за слединсултна депресия“ в 

смесен неврологичен и психиатричен екип, при достатъчен брой пациенти 

с мозъчен инсулт е установен важния за практиката феномен, че не са 

установени корелации между възраст, образованието, семейно положение, 

локализация на поражение в главния мозък, тежест на инсулта с тежестта 

на депресивното разстройство, но като високи рискови фактори за 

развитието на слединсултна депресия са се обособили високата 

личностова тревожност и женския пол. 

При анализа на „Клиничните особености на слединсултната 
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депресия“ от същия екип е установено, че в острата фаза на инсулта 

депресивното разстройство е често (64,5%), но не се изявява с особена 

тежест, а предимно с понижено настроение, безрадостност, повишена 

психична и соматична тревожност, безсъние, соматични оплаквания, с 

изводими от тях свръхценни хипохондрични мисли. 

Още едно спиасние се отнася с респект към научното творчество на 

доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. – списанието „Топмедика“. В бр. 6 от 2014 

г. са публикувани няколко негови статии. 

„Биполярното афективно разстройство в общата медицинска 

практика“ е изследвано от авторски колектив (доц. д-р Петър Маринов, 

д.м.н. е втори автор). Описана е разпространеността, социалната и 

клинична тежест, протичането, генетичните, неврохимичните, 

невроендокринните и невробиологичните корелации, връзката със 

суицида. Коментиарни са клиничните прояви и протичането с анализи на 

клинични случаи, вкл. и в юношеска възраст. Лечението е представено 

подробно с указания за предварителни и съпътстващи изследвания. 

Приложен е въпросник.   

В „Трансдиагностичнщ характеристики на самоубийството“ 

авторският колектив (доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. е втори автор) 

поставя акцент върху трудното разпознаване на тази тенденция. 

Предложена е подробна терминологична справка. Анализирани са 

състояния, свързани с риск от суицид – психична болест, психоорганични 

синдроми, разстройства на храненето, проблеми с психоактивни вещества, 

соматични неблагополучия, социални и фамилни ситуации. Коментирани 

са различните способи и подходи. Предложена е приложна схема за 

търсене на суициден риск. Коментираните интервенции са от всички 

медицински области. 

Статията „Пилотно проучване върху симптоми на депресия и 

тревожност при пациенти с кардиологични заболявания“ от авторски 

колектив (доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. е четвърти автор) описва 

сериозността на кардиологичните заболявания и съпътстващите ги 

психични смущения. Депресивните състояния са представени в богатата 

им клиника. Тревожните разстройства са описани в различните им 

варианти. Анализирана е връзката между сърдечни заболявания и 

тревогно-депресивни състояния. Представени са диагностичните 

въпросници, прилагани при конкретното проучване, както и получените 

резултати. Съществената практическа стойност на изследването е 

акцентът върху разпознаването и третиарнето на тази съпътстваща 

кардиологичните заболявания психимна патология.  

В обобщен вид научното творчество на доц. д-р Петър Маринов след 

придобиването на научната длъжност „доцент“ се изразява от 23 заглавия, 

в кото при 13 той е първи автор. 
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В. Монографията „Върху физиологичния афект: анализ на 

литературата и серия експертни казуси“, която е хабилитационен труд 

на доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. заслужава и изисква най-сериозно 

внимание. 

Несъмнена е нейната актуалност и полезност за психиатри, съдебни 

психиатри, клинични психолози, магистрати, студенти по право, медицина 

или психология, юристи и всички интересуващи се лица. Темата е 

болезнено актуална и се ангажира със значим за съдебната психиатрия 

проблем, върху който е работено твърде малко в нашата психиатрична 

наука. Монографията представя проблемите на експертната (и правна) 

оценка на физиологичния афект като недостатъчно изучена област, поради 

което, освен теоретичния интерес, могат да бъдат осъществени и 

деформирани дискусии в защита на криминално проявени лица. 

Монографията илюстрира широката правно-психологично-психиатрична 

култура на автора.  

Като основа за по-задълбочените анализи на физиологичния афект 

авторът изяснява предварително естеството на човешката емоционалност, 

описва анатомичния субстрат на емоциите и афектите, прави прецизни 

разграничения между емоции и чувства, между стенични и астенични 

емоции между видовете афект, между различните психофизиологични 

школи. 

Подробно са коментирани причините за възникването на 

физиологичния афект, основните му прояви, значението на личностовите 

елементи – структура, балансираност, овладяемост на емоциите и контрол 

на поведението, влиянието на негативните емоции и особено естеството на 

отношенията агресор/жертва. Съпътстващите фактори също са описани - 

влиянията на психоактивни вещества и на някои особени психо-

физиологични състояния. Фазите на афекта дса проследени детайлно с 

непълнотите на възприятията и спомена, особената субективност на 

преживяванията и поведението на дееца. Направено е разграничение 

между физиологичния и патологичния афект.  

Правната страна на физиологичния афект също е анализирана 

подробно. Направен е анализ на различните национални законодателства, 

като се започне с българския наказателен закон, но се коментират и 

англосаксонските правни норми, и немското законодателство, и руското. 

Консенсусно становище за „физиологичния афект“, „силно 

тораздразнение“ и „уплахата и смущението“ в съдебнопсихиатричната и 

съдебнопсихологичната експертиза е практически много полезен 

инструктивен документ, който със създаването на тази монография може 

да бъде разширен и много качествено усъвършенстван. 

Приложените илюстрации са солидна база за анализ и сравнения и 

могат да служат като модел за обсъждане на такива ситуации от всеки 

специалист. 
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Заключението съдържа синтез на целия проблем и подробен 

коментар върху случаите с тяхната стойност за оценка на физиологичния 

афект 

Тази монография е успешен опит да се запълни една съществена, 

най-вече практическа дискоординация между психиатрично-

психологичната експертна оценка и правната справедливост.  

 

Отделен анализ изисква стойността на научното творчество на доц. 

д-р Петър Мяринов, д.м.н. според международните оценъчни системи. 

Съгласно предоставената официална информация, към 24.01.2017 г. той е 

постигнал импакт фактор на пуликациите си 10.771.  

Към същата дата са установени 86 цитирания без самоцитиранията. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

С начначаването си в МУ „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна доц. д-

р Петър Маринов, д.м.н. веднага е бил включен в преподаване. 

Официалната справка сочи, че е водил лекции и упражнения и е 

провеждал изпити на студенти от Факултета по медицина,  Факултета по 

дентална медицина и Филиала в гр. Велико Търново в обем, 

удовлетворяващ норматива (съгласно Решение от 11.04.2011 г. на АС на 

МУ „Проф. П. Стоянов“ – Варна). В годината на назначаването си е 

провел  66 учебни часа, през учебната 2013/2014 г. – 124 ч., през учебната 

2014/2015 г. – 314 учебни часа и през учебната 2015/2016 г. – 198 учебни 

часа.  

Така доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. удовлетворява и това изискване 

на Закона за развитието на академичния състав в РБ, на Правилника за 

прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБ и на  

Правилника за развитието на академичния състав в МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна. 

Значителното разширяване на учебната натовареност доказва 

стабилния му преподавателски авторитет и умения. Съществено е 

участието му в англоезичното обучение, провеждано в МУ „Проф. д-р П. 

Стоянов“ – Варна.  

Като специфична преподавателска дейност следва да се подчертае 

активността на доц. д-р Петър Маринов, д.м.н. да води студентски кръжок. 

Още по-значимо е назначаването му за ръководител на специализацията на 

специализанти по специалността „Съдебна психиатрия“, както и по 

съдебна психиатрия в рамките на специалността „Психиатрия“. Наред с 

това той е и един от авторите на Програмата за специалност по съдебна 

психиатрия и на Проекта за Стнадарт по съдебна психиатрия на 

Министерството на здравеопазването.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предвид удовлетворяването на изискванията на Закона за развитието 

на академичния състав в РБ, Раздел IV, на Правилника за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в РБ, Раздел IV и Правилника 

за развитието на академичния състав в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – 

Варна, предвид качествата на представения хабилитационен труд, предвид 

цялостното научно творчество на кандидата, предвид преподавателската 

дейност и професионално-обществената му ангажираност, убедено 

предлагам на членовете уважаваното научно Жури да гласуват 

положително за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР от 

доц. д-р ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ, д.м.н., в област 7. на висшето 

образование „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. 

„Медицина“, специалност „Психиатрия“ (съдебна) с шифър 03.01.20. 

 

София-Варна 

17 март 2017 г.      

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

 
 

 

 

 

 

 


