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РЕЦЕНЗИЯ 

от доц. д-р Тодоров Велинов, дм 
регистриран в Експертната листа на членове на журита и арбитри от Медицински 

университет - София  под № 672 

на Дисертацонен труд 

изготвен от д-р Аделина Боянова Джорджанова, 
от Факултет „Медицина”, Катедра “Психиатрия и медицинска психология“ при 

Медицински университет - Варна  „Проф. Д-р Параскев Стоянов” на тема: 
„Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични 

експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна, 

за периода от 2007 до 2012 година“, 

представен за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ 

 

Настоящата Рецензия е изготвена в изпъленние на Заповед № Р-109-

344/ 02.12.2015 г. на Ректора на МУ-Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов”. 

 

Биографични и професионални данни за докторантката: 

Д-р А. Джорджанова завършва висшето си образование като 

магистър-лекар в Медицинския университет - Варна  „Проф. Д-р Параскев 

Стоянов” през 1995 г. В началото на професионалната си кариера е 

работила като лекар-ординатор в ДПБ-Равна и в ДПБ-Карвуна. През 

2005г. е придобила специалност по психиатрия. За кратко е била включена 

в психиатрична ТЕЛК при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, след което се е 

върнала отново на работа в ДПБ-Карвуна като началник отделение. От 

2010 г. вече е на работа в Трета псиихатрична клиника на УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна. През 2011 г. е придобила специалност по съдебна 
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психиатрия. От 2012 г. и до момента работи като съдебен психиатър в 

Отделение по съдебна психиатрия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. 

Паралелно с професионалните си дейности д-р А. Джорджанова е 

имала участие и в доброволни дейности и дейности по проекти с деца с 

умствена изостаналост, превенция на лица със зависимости, деца в риск.  

Д-р А. Джорджанова владее отлично руски език и добре френски 

език, може да работи с Microsoft Office 2010 – Word, Excel, Power Point, с 

Интернет, с офис техника.  

От 2005 г. тя е била включена като вещо лице в списъците на 

Окръжен съд – Варна. 

Научна активност: 

Д-р А. Джорджанова има усет към научното творчество. Макар и 

ограничени по брой  (3 статии, в две е първи автор, в една – по следващ, от 

тях две на руски, публиквни в авторитетни издания в РСФСР и една на 

български, публикувана в Клинична и консултативна психология, год.V, 

кн.3, 2013), научните й публикации са непосредствено свързани със 

съдебно-психиатрични въпроси. Направени са анализи на годностите на 

определен контингент пациенти относно родителската им роля и на 

рамките, формите и особеностите на симулативното поведение. Д-р А. 

Джорджанова е проявила активност и в ХХIIIта годишна конференция на 

Българската психиатрична асоциация през 2015 г. с доклад 

непосредствено свързан с дисертационния труд.  

 

Анализ на дисертационния труд: 

Дисертационния труд на д-р А. Джорджанова е написан върху 169 

страници (по-точно 163, текстът започва от стр. 6), последвани от 1 

страница с описание на публикации и доклади на автора и 16 страници 

литературни източници, от които 150 на кирилица (от тях 64 на руски и 



 3

украински), а останалите 38 на латицица, вкл. 8 адреса в Интернет. 

Във „Въведение“ (3 с.) е направен коментар върху правните 

категории вменяемост и дееспособност, с акцент върху непълните 

изследвания и интерпретации на дееспособността. Цитират се законови 

категории с кратък критичен анализ относно недостатъчната им 

прецизност и неясните клинични граници.  

 

Глава I. Литературен обзор (58 с.) е представена в няколко части.  

Кратките исторически данни (раздел 1.1., 10 с.) проследяват 

подробно развитието на дейностите по преценката на годностите на 

индивидите от дълбока древност до съвременността, в римската и в други 

европейски законови системи, в американската и руската системи и в 

българското законотворчество. Съществено полезен е разделът относно 

съдебно-психиатричните изследвания и анализи на български автори от 

началото на 20 век до настоящия момент. 

Съдебно-психиатричните проблеми на гражданското право 

(раздел 1.2., 2 с.) са представени от кратък исторически преглед на 

изследванията на руски автори относно важността и трудностите при 

експертната оценка на индивидите с психични отклонения. Подчертава се 

отсъствието на категорични клинични аргументи, несигурността на 

преценките поради някои особености на процедурата, недостатъчната 

гаранция за пълноценно изследване. 

Дееспобност и недееспособност (раздел 1.3., 14 с.) са дефинирани 

като правни категории, определяни на база психичната зрялост на 

инвидидите съобразно възрастовите им преходи и наличието/отсъствието 

на болестни отклонения. Разграничени са възрастовите и 

психопатологичните критерии в контекста на специфичите закони (ЗЛС, 
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ЗЗД, ГПК). Прави се паралел между медицински критерии (диагнози) 

свъзрани с дееспособността/недееспособността и правното им значение.  

Направен е кратък коментар за сходните страни и различията между 

вменяемост и дееспособност.  

По-съществената страна на тези анализи е тяхната критично-

практическа ориентация. Докторантката показва дълбока компетентност 

при интерпретацията на законовите текстове, някои от които текстове са 

достатъчно неясни. Паралелният коментар между правни категории и 

клинични синдроми е друго достойнство на нейните анализи. 

Съдбнопсихиатричната експертиза в гражданския процес 

(раздел 1.4., 8 с.) е представена чрез нейната процесуална организация и 

задачи. Отново е направен паралел между правните категории и 

болеснните отклонния от различно естество (умствена изостаналост, 

психози, личностови разстройства и пр.), като е подчертана важността на 

комплексният подход - анализ не само върху болестните онтклонения, но 

и на личностовите принципи и нагласите на изследваното лице, както и 

съобразяването на нерологичното и телесното здраве. Отделно внимание е 

отделено на трудностите при задочната експертиза (особено посмъртната). 

Направен е опит за изясняване на различията в заключенията при едни и 

същи доказателства от отделните вещи лица. Разделът приключва с 

конкретизиране на най-характерните затруднения при този тип 

експертизи.   

Експертиза на дееспособност с оглед поставяне под 

запрещение (раздел 1.5., 4 с.) е раздел, който интерпретира 

ограничаването на правата на индивидите съобразно степените на 

дееспособността им и клиничните основания за определянето, с 

прогностичен характер.  

Експертиза при сделки и договори (раздел 1.6., 6 с.) е анализирана 
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съобразно особеностите й – изясняване само на актуалното състояние на 

лицето. Описани са възрастовите и клинични ограничения и някои 

специфични ситуации по оспорването на договори. 

Експертиза на завещателна годност (раздел 1.7., 4 с.) е типична 

задочна (посмъртна) експертиза, която е характерна с несигурността на 

доказателствата и честата липса на обективни клинични описания. 

Експертиза при иск за унищожаване на брак (раздел 1.8., 4 с.) 

отново се свързва с възрастови и медицински критерии, като се подчертава 

ретроспективния характер на такава експертиза и относителната 

несигурност на диагностичните и експертните оценки.  

Експертиза при развод (раздел 1.9., 3 с.) осбсъжда 

психопатологичните аргументи за разстройство на брака в техния 

временен или постоянен характер и специфичното им влияние върху 

браната (дис)хармония. 

Експертиза на психична годност за ухражняване на 

родителски права (раздел 1.10., 3 с.) съдържа коментар на интензивността 

и продължителността на болестните отклонения, които биха нарушили 

родителската годност на пациента. 

 

Като обобщен коментар на тази глава следва да се подчертае 

подробното познаване от докторантката на гражданските закони у нас във 

всичките им области. Някои текстове имат качества на ръководство по 

изготвяне на такива експертизи, вкл. и с кратки илюстративни 

включвания. 

 

Глава II „Цел, здачи и хипотези“ е предсавена прецизно и 

съдържателно. Целта обаче е формализирана само като изследване на 
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определен обект (експертизи от конкретна област на ОС Варна за 

определен период), но би могла да бъде по-широка, с включване на 

практически елементи – например на база получните резултати да бъдат 

синтезирани конкретни внушения за усъвършенстване на такива 

експертизи, евентуално предлагане на съответните ведомства (МП, МЗ) на 

материал за методичен документ. 

Задачите за подробни и практически ориентирани. Хипотезите са 

ясни и практически ориентирани.  

 

Глава III „Методика и организация на изследването“ 

контретизира предмет на изследването, обект, проучвания, етапи и 

организация, както и отделните методи – проучване на документи и 

статистическа обработка на резултатите (5 типа анализи). 

 

Глава IV „Резултати и обсъждане“ е най-същественият раздел 

на дисертацията.  

Социодемографските характеристики (раздел 4.1., 22 с.) описват 

в пряк и кросаналитичен коментар с конкретни коефициенти на 

статистическа значимост и достоверност възрастовите граници на 

освидетелстваните лица, пола, семейното положение, образованието, 

социалното функциониране, здравните проблеми и диагнози, правния 

статус, прижизненото или посмъртно освидетелстване, фавилната 

обремененост, коморбидността, употребата на алкохол.  

Внимателният прочит на този раздел дава много подробна 

информация относно освидетелстваните лица, от които могат да бъдат 

направени конкретни практически изводи. 

Анализът на структурата на СПЕ по части (раздел 4.2., 15 с.) е 

затруднен поради отсъствието на стандарт. Подробно е представена 
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специализирана Наредба, която е била съобразена при най-голяма част от 

изследваните експертизи. Посочени са конкретни отклонения от 

изискванията на Наредбата в отделните части на експертизите, подкрепени 

от статистически доказателства, някои от които илюстрират определена 

експертна некомпетентност. Паралелно с това са изследвани задачите, 

патологията, диагнозите, експертните оценки и заключенията, които биха 

били полезни в организацията на съдебно-психиатричната експертиза. 

Този раздел в аналитичните си области има достойнства на методични и 

практически указания за изготвянето и преценката на качествата на 

експертната дейност. 

Анализ на експертизите и решенията в различните области на 

гражданското право (раздел 4.3., 11 с.) изследва типа на експертизите 

(психиатрични, психологични, комплексни, единични, тройни), тяхната 

област на изследване и естеството на съдебните решения.   

Анализ на диагностичните оценки, водещи до приемане на 

недееспособност или ограничена дееспособност и връзката им с 

парамтрите на експертизата и експертната оценка (раздел 4.4., 5 с.) 

започва с уточняване на правните критерии за типовете дееспособност, 

последвано от представяне на различните диагнози при определяне на 

недееспособността и ограничевата дееспособност. Описани са и 

конкретните психопатологични синдроми, имащи отношеине към тази 

преценка. 

Анализ на посмъртните съдебни експертизи (раздел 4.5., 18 с.) е 

раздел с особена важност както поради естеството на задачите пред 

експертизата и експертните оценки, така и поради особеностите на 

информацията. Представени са различните диагнози и необходимостта от 

комплексна оценка на психиката и поведението на починалия. Посочени 

са и най-характерните пропуски.  
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Анализ на обжалваните съдебни решения с отхвърлени 

експертизи и повторно назначени експертни оценки (раздел 4.5., 18 с.) 

е онази част от дисертацията, която би могла да посочи типичните 

особености на експертизата и ролята на вещото лице. Представено е 

разпределение по възраст, диагнози, синдроми, употреба на ПАВ, 

законови аргументи, но особено съществен е анализът на забележките 

върху неприетите експертни заключения. 

 

Глава V. „Обобщение“ (7 с.) съдържа интегриран коментар на 

получените резултати – възраст, диагноза, синдроми, коморбидност, 

области на изследване, задачи и съдебни решения. От тях с най-голяма 

практическа стойност обаче са установените непълноти в изработването 

на експертизите, както и различията между първичните, вторични и 

третични експертизи.  

 

Глава VI „Изводи“ (2 с.) съдържа в обобщен вид най-съществените 

резултати относно обремененост, диагноза, коморбидност, относно 

правната им коректност, относно диагностичните оценки, относно 

посмъртните освидетелствания, относно различията между първични и 

вторични експертизи, относно дефицита на научни изследвания в областта 

на съдебните експертизи. 

 

Глава VII „Приноси“ е кратък раздел, в който докторантката 

скромно описва получените за първи път рузелтати и категорично 

подчертава необходимостта от въвеждане на Стандарт по съдебна 

психиатрия. 

 

Позитивните страни на дисертацията са несъмнени. Те се отнасят 
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както към изследваната област, методологията и медодиките, подробният 

анализ на получените резултати и направените изводи и обобщения, 

честите интерпретации на правни текстове. Значителна част от анализите 

имат реална практическа и методична насоченост. Изследваната област е 

особено актуална.  

Особената полезност е, че в областта на експертизата в 

гражданското съдопроизводство това е първото системно проучване на 

ниво докторска дисертация. Приносите са несъмнени, с реална 

практическа стойност и перспектива. Разработката на материала е с 

изключително индивидуално авторско участие и резултати. 

Авторефератът съдържа основните резултати и интерпретации и е 

особено полезна литература с конкретно стастическо, организационно и 

практическо значение. 

Най-полезен резултат би се получил, ако докторантката, в 

сътрудничество или самостоятелно, разработи текст като методично 

указанияе с конкретни принципи на експертизата в тази област.  

 

В критичен план не могат да бъдат избегнати няколко бележки. На 

фона на добро познаване на законите у нас са допуснати някои дребни 

несъвършенства – не са представени най-последните им промени. 

Наредбите са умопенати само с брой Държавен вестник, а изписването на 

наименованията им би позволило на читателя да се ориентира по-

пълноценно. Това не е от съществено значение, но би илюстрирало по-

голяма прецизност.  

Разграничаването на експертизите като първични, вторични и 

третични е удобен работен вариант, но не съответства на законовите 

категории.  

Научната специалност (заглавната страница) не е съдебна 

психиатрия, а само психиатрия, шифър 03.01.20 от Класификация на 
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специалностите на научните работници. Специалност по съдебна 

психиатрия е разкрита само на ниво специализации в системата на МЗ.  

Авторефератът би спечелил, ако в него бяха изведени най-

съществените резултати и изводи, в по-малко страници и по-четивен 

шрифт. 

Тези критични бележки обаче ни най-малко не намаляват стойността 

на рецензираната дисертация. 

 

Заключение: Като имам предвид темата, методологията, 

методиките, естеството на изследванията, получените резултати и тяхната 

интерпретация, както и несъмнената оригиналност на тези изследвания, с 

конкретната им практическа полезност, настоятелно и убедено предлагам 

на уважаваното научно Жури да даде образователната и научна степен 

„доктор“ на д-р Аделина Боянова Джорджанова. 

 

15.12.2015 г.-08.01.2016 г. 

София, Варна 

       Подпис: 

             
       Вл. Велинов 

 

 


