
РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. Риналдо Савов Шишков, д.м.н. 

на dисертационен  труд  за придобишане на образователна и научна степен „Доктор“ 

на д-р  Аделина  Бояновна  Джорджанова 

на тема: „Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи  

в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007 до 2012 

година” 

Научни ръководители : Доц. д-р Петър Маринов Маринов, д.м. 
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  С  решение на Факултетния съвет на Факултета по медицина при  МУ – Варна  от 

30.10.2015 г. и заповед № Р-109-344/02.12.2015 г. на Ректора – проф. д-р Красимир 

Иванов, д.м.н. съм определен за официален рецензент на дисертационния труд на д-р 

Aделина Джорджанова. 

 По процедурата - изпълнени са всички изисквания на ЗРАСРБ, ПРАСРБ и ПРАС 

на МУ-Варна. 

   Д-р Aделина Джорджанова е роденa на 23.10.1961 г. в гр. Брянск, Руска 

федерация. През 1995  година е завършила медицина в МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – 

Варна. По време на следването е била в кръжока по психиатрия, воден от доц. Руслан 

Савов. През м. май 1995 година е била назначена като ординатор-психиатър в Първо 

мъжко отделение на Специализирана туберкулозна болница за лечение на психично 

болни – сп. Равна. През 1997 година, след конкурс, е била зачислена по държавна 

поръчка по специалността психиатрия към МУ-Варна. След ликвидацията на болницата 

е била продължена специализацията ѝ със заповеди от РЦС- Варна и МУ- Варна. По 

време на специализацията в била доброволка във фондация за деца с умствена 

изостаналост. През 1998-1999 г. е спечелила проект за превенция на лица със 

зависимости към кметство Владиславово. През 2004 г. е била консултат по проект 

”Ваканция” в Дом за деца ”Княгиня Надежда”- Варна. През 2004-2005 г. по проект на 

Министерството на младежте и спорта е обучавала доброволци, работещи с деца в 

риск. През 2004 г. е била назначена като ординатор–психиатър в Туберкулозно 

отделение на ДПБ- Карвуна, а в края на годината преназначена в Мъжко отделение. 

През 2005 година придобива специалност по психиатрия. От 1ви ноември 2005 до 1ви 

май 2006 г. е работила като лекар-експерт в СПТЕЛК „Света Марина”- Варна. От май 

2006 г. е продължила да работи като психиатър в Мъжко отделение на ДПБ-Карвуна, а 



през есента на същата година след конкурс става Началник Мъжко отделение до 2010 г. 

През периода 2006-2009 г. е била и амбулаторен психиатър с договор по НЗОК. От м. 

май 2010 г. е била психиатър в Отделение по геронтопсихиатрия, а впоследствие в 

Трета психиатрична клиника към УМБАЛ “Света Марина” ЕАД Варна. През 2011 г. 

придобива специалност по съдебна психиатрия. От началото на 2012 година работи 

като съдебен психиатър в Отделение по съдебна психиатрия към УМБАЛ „Света 

Марина”. През учебната 2011-2012 г. е била хоноруван асистент по психиатрия към 

МУ-Варна. От 2005 г. е експерт към ВОС. Участвала е в изготвянето както на 

единични, така и в комплексни експертизи в наказателния и в гражданския процес. Д-р 

Джорджанова е член на Български лекарски съюз и Българска психиатрична асоциация. 

            Дисертационния труд на д-р Aделина Джорджанова е представен в обем от 186 

страници, оформен в 7 основни глави,  включително книгопис съдържащ 188 заглавия 

(150 на кирилица и 38 от англоезични автори). Представените данни в текста са 

онагледени чрез 14 таблици и 121 фигури.  

Структурата на текста включва въведение, обзор на литературата по темата, 

постановка на изследването (цел, задачи, хипотези, развитие на идеята и дизайн, 

изследователски и статистически методи), собствени изследвания, анализ и 

интерпретация на данните, изводи и oбобщение.  

Съотношенията между разделите на работата  са  адекватни и балансирани.  

Избраната тема е актуална с предимно приложно-практическа значимост в 

областта на съдебнопсихиатричната и съдебната дейности.  

Въведение - чрез него авторът ни въвежда в темата като подчертава нейната 

значимост и представя някои от основните понятия свързани с дисертационната работа. 

Литературният обзор разглежда областите и спецификата на експертизите в 

гражданското право. Обзорът е добре структуриран и  представлява критичен  анализ 

на литературните данни  по проблема.  Тук авторът е проучил детайлно литературата 

по въпроса. Констатирано е, че относно експертизата, данните в литературата са 

разнопосочни. Това обуславя значителен изследователски интерес. На база 

литературните данни, авторът  изгражда две хипотези, които са уместен преход към  

формулиране на набелязаната тема  и проведеното собствено  изследване.  

Целта и задачите са добре структурирани. Задачите - три на брой, добре  

центрират изследването върху проучване и анализ на съдебно-психиатричните и 

психологични експертизи в гражданския процес, спрямо правните закони, семеен и 

граждански процесуален кодекс.  



Дизайн и методология на изследването: Обект на изследването са  

съдербнопсихиатрични и съдебнопсихологични експертизи от гражданско дела и 

съответните съдебни решения на Варненски Окръжен съд.  Изследвани са 327  лица, с 

последващи съдебни решения в период от пет години.  

Подбраните методи  нa изследване са  подходящи за целите на проучването. Те 

са  качествен и статистически анализ  - документално изследване на нормативните 

документи, свързани с изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза, анкетна карта и 

статистическа обработка. Данните и проведеният качествен анализ са извършени в 

шест основни области: социо-демографски характеристики на изследваните лица; 

структура на съдебно-психиатричната експертиза по части;  експертизите и решенията 

в гражданското право; диагностичните оценки, свързани с недееспособност и 

ограничена дееспособност; посмъртни експертизи; обжалвани съдебни решения с 

отхвърлени експертизи и повторно назначени експертни оценки.  

Данните са добре представени  и онагледени чрез таблици и графики.  В 

направения  анализ  се разглеждат  моменти относно начина на досега изготвяните 

експертни становища  и съответно експертните оценки и заключения. Констатиран е 

съществен пропуск в експертизите и недостатъчната съгласуваност на експертните 

оценки с правните критерии, недостатъчната медицинска и психологична аргументация 

на експертните оценки. Изключително нисък е и процентът на експертизи, които 

отговарят на критериите на наредбата за изготвяне на психиатрични и психологични 

експертизи. Отчита се сливане на отделните части на експертизата и размиване на 

границата между отделните анализи, аргументация е недостатъчна спрямо данните по 

делото, проведеното психологично изследване и проведеното съдебнопсихиатрично 

интервю.  

Чрез  статистически  и сравнителни методи са изведени и  aранжирани най-

честите експертни задачи и диагностични оценки, медицински синдроми, симптоми и  

психологични оценки, които изграждат експертния отговор. В тази част на анализи и 

обобщени интерпретации  се откроява  психиатричния и съдебен опит на                       

д-р Джорджанова, умението  и да  интегрира  медицинските и психологичните 

диагностични оценки, спрямо  правни аспекти на експертния анализ и отговор на 

поставените от Съда задачи. Особено ценни са анализите на сложните експертни 

задачи, където освидетелстваните имат психично заболяване, което повлиява тяхната 



дееспособност, но не покриват  параметрите на недееспособност. От тук д-р 

Джорджанова убедително извежда своята позиция за противоречие между теорията и 

практиката на експертизата и законодателството и  за необходимост от създаване на 

методология на съдебнопсихиатричната експертиза и практика. Така тя обосновава 

необходимостта от Стандарт за структура на съдебнопсихиатричната експертиза.   

Направените изводи са съответни на поставените задачи, те са  коректни и 

произтичат от собствените изследвания и съответстват на поставената цел    

  Приносите са добре структурирани, изводими от литературните данни, 

собственото изследване и направения анализ. 

 Работата е написана на добър език  с познаване на материята. 

 Цитиранията са извършени коректно с добре подбрани източници. 

Заключението представлява   обобщение и самооценка на извършеното.   

    Уместно е включен в дисертацията  кратък текст за някои известни ограничения 

относно методологията на проучването, което е коректен подход по отношение на 

изследователския труд и неговата оценка.  

 Представеният автореферат отразява достатъчно пълно и точно пълния текст на 

дисертацията. 

 

Заключение:  

 Представеният за рецензиране дисертационен труд от д-р Aделина 

Джорджанова, както и свързаните с него публикации  разглеждат значима 

проблематика от теоретична и приложна гледна точка. Дисертантът се е справил много 

добре с поставените задачи, формирането на хипотези, подбора и приложението на 

изследователски методи, както и с анализа и обобщението на получените резултати. 

Демонстрирано е познаване на материята и способност за анализ и оценка на 

литературните данни. Самото проучване има подходящ изследователски дизайн и е 

извършено съвестно и коректно.  

Налице са добре очертани лични приноси. Всичко това ми дава основание да 

гласувам положително за присъждането на образователната и научна степен „Доктор“ 

на  д-р Aделина Бояновна Джорджанова.  

 

20.12.2015 г.      Рецензент:      

(Проф. д-р Р. Шишков, д.м.н.) 


