
СТАНОВИЩЕ 

Относно обявен конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ по 

Съдебна психиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, обявен в ДВ 

бр. 62 от 06.08.2019г. 

От проф. д.пс.н. Ваня Матанова 

 

В обявения конкурс взема участие д-р Светлин Върбанов. Д-р Върбанов 

завършва Медицина през 2005г в МУ Варна. Придобива специалност Съдебна 

психиатрия през 2016г. Доктор е по Медицина от 2018г. От 2018 е главен 

асистент по Съдебна психиатрия към катедрата по Психиатрия и медицинска 

психология-МУ Варна. 

В настоящия конкурс д-р Върбанов участва с 32 научни публикации, от 

които  1 монография, 7 глави от учебници, 23 публикации в сборници и 

периодични издания, от които 16 на български и 7 на английски езици.  

Хабилитационният труд „Съдебно-психиатрична експертиза в семейното 

право”, 2019 г. представлява собствено изследване на актуални проблеми на 

родителството- съдебнопсихиатричната оценка при конфликти и спорове между 

родители и оценката на риска при децата в контекста на съдебната психиатрия. 

Задълбочено е разгледан въпросът за упражняване на родителските права, на 

феномена „детеубийство“, както и на валидността на PAS. Монографията има 

интердисциплинарен характер, с подчертано практическа стойност за широк 

кръг специалисти. Това е първата публикация у нас, съдържаща анализ на 

съдебнопсихиатричните аспекти на родителството и семейното право.  

Проблематиката в представените научни трудове на д-р Върбанов е 

твърде разнообразна, но може да бъде класифицирана в няколко тематични 

области: самоубийството, съдебна психиатрия, депресия, тревожност, стрес, 

алкохол и психоактивни вещества в юношеството, шизофрения и др. 

Самоубийството е тема на дисертационния труд на д-р Върбанов и на още 

10 публикации-(7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 8.6., 8.11., 8.12., 8.15). С висока 

практическа стойност е разработения на български и на английски езици 

инструмент за оценка на нагласата към самоубийство. Изследвани и установени 

с кроскултурни различия в нагласата към самоубийство и връзката й с 

депресивни и тревожни тенденции, както и с някои демографски характеристики.  

В три от представените публикации (8.10., 8.13, 8.14) са разгледани  

съдебно-психиатричните аспекти на суицидното поведение. Изведени са 

примери за добри и лоши практики и са направени предложения за 

оптимизиране на експертната работа.  



Проблематиката за тревожно-депресивните състояния и стреса е 

отразена в три публикации (8.5., 8.7., 8.8.). Проучени са нивата на стрес/дистрес 

и връзката им с тревожни и депресивни симптоми. Анализирани са резултатите 

от скрининг проучване на депресивните и тревожни разстройства в общата 

практика, както и връзката между депресия и ендокринната патология. 

Употребата на алкохол и ПАВ сред юношите е изключително актуална 

тема, отразена в една публикция-8.4. Анализирани са личностови и семейни 

фактори за употреба/злоупотреба. От практическа глена точка са важни 

анализите, свързани с оценката на рисковите и протективни фактори. 

Представените от д-р Върбанов публикации имат общо 21 цитирания, от 

които четири в научни издания, реферирани и индексирани в известни бази 

данни за научна информация и 17 цитирания в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 

Като преподавател по Психиатрия и Медицинска психология в МУ-Варна 

д-р Върбанов обучава студенти по медицина, дентална медицина, фармация, 

здравни грижи на български и чуждоезикови студенти. 

Изготвил е над 40 самостоятелни и комплексни съдебно-психиатрични 

експертизи по наказателни и граждански дела.  

Представената научна продукция на д-р Върбанов покрива минималните 

науко-метрични изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, 

Професионално направление 7.1. Медицина, като показателите от групи  „Г“ и 

„Д“  надхвърлят изискванията. Преподавателската му дейност като хорариум и 

проблематика съответства на обявения конкурс. 

 Всичко това ми дава основание да предложа на Уважаемото Научно 

Жури да присъди на д-р Светлин Върбанов Академичната длъжност ДОЦЕНТ по 

Съдебна психиатрия.  

 

12.12.2019Г.                                                   Подпис:........................... 

                                                                Проф. д.пс.н. Ваня Матанова  

 

 


