
 
 
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН 

Хоноруван преподавател към ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив 
 

 
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в 

областта на висшето образование: Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина и специалност „Психиатрия” към Медицинския 
университет, Варна.  

На заседание на ФС на Факултет „Медицина” по протокол № 
36/15.05.2017 г. и със заповед на Ректора № 109-180/30.05.2017 г. съм 
определена за член на научното жури, а със заповед № Р-109-266/20.07.2017 г. 
съм да изготвя становище по процедура за заемане на академичната длъжност 
„Доцент”. за нуждите на Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, 
Факултет „Медицина на МУ-Варна и Втора психиатрична клиника към МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, обявен в ДВ бр. 33/ 25.04.2017 г.     
 Единствен кандидат за този конкурс е д-р Деян Стоянов Хрусафов, Д.М. 
психиатър във Втора Психиатрична клиника МБАЛ “Св.Марина» – Варна 

  
        Биографични данни:  
                    Д-р Деян Стоянов Хрусафов роден на 21.10.1980 г., гр. Варна, където 
завършва основното, средно и висше медицинско образование. Дипломира се 
като лекар през 2004, от 2010 г. има призната специалност по психиатрия, а през 
2016 г.  защитава дисертация за научната степен „Доктор”, Семеен, не е 
осъждан. 
 

       Професионално развитие: 

2007/10 г. Лекар Ординатор – Втора Психиатрична Клиника 
2010/12 г. Завеждащ 2-ро Психиатрично Отделение, 1- ва Психиатрична Клиника 
2012/16 г. Завеждащ Дневен Стационар, 1- ва Психиатрична Клиника 
от 2017/  е гл. асистент във Втора Психиатрична Клиника, Варна.  
 
Участие в научни форуми и изследователски проекти: 
               Главен секретар на “Българска Психиатрична асоциация”; 
 
Ръководени занятия по учебни дисциплини: 
              Психиатрия и Медицинска Психология; 
 
Езици за комуникация: Английски, Немски, Руски 
Има добра компютърна грамотност. 
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        Академично развитие: 

2005/09 г. - МУ-Варна 
Докторант към катедра “Психиатрия и Медицинска Психология.”, специалност 
“Психиатрия” 
2010/ - 2016 - Асистент към катедра “Психиатрия и Медицинска Психология.” 
от 2016 –Главен асистент към катедра “Психиатрия и Медицинска Психология.” 

2016 – защитава дисертация на тема: “Биологични маркери при първи 
шизофренен епизод”  
 

 

Публикации: 

 

Учебници: 2  бр. с общ обем от 450 стр. 

Учебни пособия: 1 бр. с общ обем от 160 стр. 

Статии: 27 бр. с общ обем от 212 стр. 

Статиите са отпечатани в 7 български списания и 2 чуждестранни: 

Психиатрия – 1; 

Неврология и психиатрия – 1; 

Приложна психология и социална практика – 1; 

Med-Post – 3 

Med info – 2; 

Университетско издателство – 6; 

Българско списание за психиатри – 4 

Human Sport Med. Journal, South Ural University – 1; 

Bulletin of Transilvania University of Brashov - 1 

 

 Тематичните направления на научните трудове са: 

Български Теми списания 

 

 

В български 

списания  

 

Чужди Научни списания 

публикация/ публикация/  

Общ 

брой 

Клинична психиатрия 

         психопатология   

         лечение и профилактика   

         биологична психиатрия   

 

4 

3 

17 

2 24 

Психология и психотерапия   3  3 

Общо 27  27 
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ОБЩА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ 

     Общата публикационна активност на кандидата съдържа 37 научни 

труда, а с резюметата стават 41.  

     Прави впечатление, че при повечето от тях е самостоятелен и първи 

автор (53.66 %), ако се включи и участието му като втори автор то 

процентът нараства на 82.93%. Или при съвсем малка част от отпечатаните 

(17.07%) той след 3-ти автор. Тези данни подкрепят тезата за умението му да 

анализира задълбочено фактите, да дава собствени идеи и да работи в 

колектив.   
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Самостояте-

лен автор 

1-ви 

автор 

2-ри 

автор 

След 3-ти 

автор 

автор 

Общо  

Монографии 1 
   1 

Участия в книги, 

учебници,учебни 

помагала 

 

1 1 

  

2 

Пълнотекстови пуб-

ликации в български 

списания и сборници 

2 10 8 5 25 

Пълнотекстови 

публикации в чужди 

списания и сборници 

  

 

2 

 

 

2 

Публикувани резю-

мета на доклади от 

форуми в България 

5 3 2  10 

Публикувани резю-

мета на доклади от 

форуми в чужбина 

  

1  1 

Общ брой, % 

8 

(  19.51%) 

14 

(34.15%) 
12  

(29.27% ) 

7 

(17.07%) 

41  

100.% 



Клинична психиатрия –   
 

1.1. Психопатология, диагноза и диференциална диагноза, 

коморбидност, протичане и прогноза. Инструменти за оценка. 

1.2. Лечение и профилактика 

1.3. Биологична психиатрия 

1.4. Детската психиатрия 

     В тази област най-голям се пада на биологичната психиатрия. Много автори 
сее насочват в тази област, защото именно там се надяват да открият етио-
патогенетичните механизми на ендогенните психози. Считам, че в тази област 
проучванията му са особено ценни и значими и в бъдеще ще се задълбочи в 
тази област. Особено ценна е защитената преди година дисертация на тема: 
“Биологични маркери при първи шизофренен епизод”. 
     Пет от публикациите касаят детската психиатрия, където отново акцентира на 
медикаментозното лечение с антипсихотици, хиперкинетичните разстройства и 
зависимостите  в ДЮВ.  

 

Психология и психотерапия 

Кандидатът прилага в практиката си различни психологични тестове, 

включително и при деца.  

Той проследява времето при пациенти с алкохолна и хероинова 

зависимост е доказано и констатира, че и при двата вида пациенти времето 

протича по-често бавно, липсва средно протичане на времето, и много често 

е налице смесване на минало, настояще и бъдеще. Интересни са 

коментарите върху смесването на времевите пластове при зависими 

пациенти би могло да представлява пречка за необходимото в терапията им 

преосмисляне на миналото и настоящето и на тази основа - конструирането 

на едно оптимално бъдеще. Те биха допринесли за  изграждането на 

адекватен лечебен план, особено по отношение на тяхната психотерапия и 

рехабилитация. 

Въпросът за стигмата е интересно разработен - той доказва, че 

стигматизацията на психично болните у нас се захранва от  архаичните 

схващания за психиатричните заболявания, слабата връзка на обществото с 

хората страдащи от душевни заболявания и наличието на информационен 

дефицит относно същността на психичните заболявания,  
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