
 
 

 
Р Е Ц Е Н З И Я 

 
 

 
от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН 

Хоноруван преподавател към ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив 
 

 
Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” 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 № 109-201/06.06.2017 г. съм 
определена за член на научното жури, а със заповед № Р-109-265/20.07.2017 г. 
съм избрана за официален рецензент по процедура за заемане на 
академичната длъжност „Професор”. 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/ 
25.04.2017г.     

 Единствен кандидат за този конкурс е доц. д-р Христо Василев 
Кожухаров д.м., психиатър във Втора Психиатрична клиника МБАЛ “Св.Марина» 
– Варна 

  
        Биографични данни:  
       
              Доц. д-р Христо Кожухаров е роден в гр. Варна през 1966 г., където 
завършва основното, средно и висше медицинско образование. Дипломира се 
като лекар през 1993 г. и четири години по-късно има призната специалност по 
психиатрия. През 2010 г. защитава дисертация за научната степен „Доктор”, а 
през 2012 г. е хабилитиран. Семеен с едно дете. Не е осъждан. 
 

       Професионално развитие: 

1999 - 2016  –  МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, ІІ-ра  Психиатрична клиника, 

Наркологично отделение, Психиатър; УИН 0400002631 

От 2010 г. – провежда обучението по Психиатрия на общо-практикуващите 

лекари и специализанти по психиатрия в Медицински университет Варна; 

От 2013 г. – е Ръководител клиника на ІІ-ра  Психиатрична клиника на МБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна,  

От 2016 - до сега ръководи субституираща и поддържаща програма при 

зависими пациенти; 
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От 2016 г. е Ръководител на катедрата по „Психиатрия и Медицинска 

психология“ към Медицински университет - Варна; 

В периода 2003 – 2005 г. е Консултант по психиатрия на Регионалната Здравна 

Каса –Варна.   

      Допълнителни квалификации: 
 
1994 - 1996 – Специализация по Психиатрия в Катедрата по психиатрия и 

медицинска психология, Медицински университет -Варна;                

1997 - 1998  – Специализация по психотерапия и обща психиатрия в 

Психиатричната болница в гр. Листал, Швейцария;  

2000 – Специалност „Здравен мениджмънт“,  Медицински университет -

Варна;  

2008 – Сертификационен курс за ръководители на субституиращи и  

поддържащи програми при зависими пациенти в Национален център по  

наркомании – гр. София; 

2000 - 2015 – Сертифициране и клинично оценяване скали/структурирани 

интервюта и тренинг по GCP от обучителни митинги: Париж, Будапеща, Прага, 

Рим, Мадрид, Венеция, Барселона,  по скали: MINI, SCAN, PANSS, BPRS, AIMS, 

BARS,SAS, ADAS, HAM-D, HAM-A, MADRS, CGI,PSI, YMRS, 2000-2011; 

2002 – Сертификат ICH- GCP, Букурещ, Румъния; 

2012 – Сертификат „Умения за изнасяне на презентация“, София, Business 

Training Centre „ Arthur Adams“; 

2013 – Сертификат ICH- GCP, София; 

         Участие в клинични изледвания: ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 

     Фаза ІІ:4 /шизофрения, рекурентно депресивно разстройство/  

      Фаза ІІІ:15 /Биполярно афективно разстройство, рекурентно                                                                 

депресивно разстройство, шизофрения/ 

     Опит с клинични скали - PANSS.>10 год, BPRS.>10 год, HAM-D>10 год. 

 

        Академично развитие: 

2001 - до сега – Хоноруван асистент по „Психопатология“ и 

„Стратегии за справяне  със  зависимости“, Варненски 

свободен университет;   

2010 – „доктор“ по Медицина,  Диплома № 33709;      

2012 – Доцент по научна специалност Психиатрия, Диплома № 

0002/2012; 
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            Членство в обществени организации:   
 

 Българска лекарски съюз (БЛС) 

 Българска психиатрична асоциация (БПА) 

 2012 - до 2017 – Председател на Българска психиатрична асоциация 

(БПА) 

 
      Ръководени докторанти: 

 

 Ваня Маркова Динева – 2013; 

 д-р Живко Павлинов Апостолов – 2014;         

 д-р Татяна Георгиева Радева – 2016; 

 д-р Гълъбина Тарашоева; 
 
       Езикови умения - владее отлично говоримо и писмено немски, английски и 
руски езици. 
   
      Има много добра компютърна грамотност. 
  
Преподавателска дейност 
  
     От 2001 г. доц. Кожухаров е изявен и търсен лектор не само за студентите от МУ-
Варна, а и в други вузове, както и при презентирането на новите психо-фармакологични 
медикаменти. Той води: 

 

 Лекционен курс по Психиатрия, Медицински университет-Варна; 

 Практически упражнения по Психиатрия, МУ - Варна;  

 Обучение на специализанти по Психиатрия в МУ - Варна; 

 Обучение по психиатрия на общо практикуващите лекари, 
специалност „Обща медицина“ в Катедра по психиатрия и медицинска 
психология – МУ - Варна както следва: 

 Хоноруван преподавател по дисциплините “Психопатология” и 
“Стратегии за справяне със зависимостите”;   

 Обучителни семинари и упражнения по супервизия и 
психотерапия на специализиращите „Психиатрия “ в Катедрата по 
психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.   

 Лекционен курс и практически упражнения по Медицинска 

психология, Медицински Колеж - Варна; 

  
      Защитена дисертация за научната степен „Доктор” през 2009 г. на тема:  

„Зависимост към хероин. Проучване на ефективността на вътреболничното 

лечение и последващата динамика на разстройството”  

      Хабилитационен труд през 2010 г. на тема:  „Хероинова зависимост. 

Лечение и прогноза“ 

 
3 



Общата публикационна активност на кандидата съдържа: 

 106 научни труда,  

49  -  свързани с присъждане на академична длъжност „Доцент“  

57 - публикувани след присъждане на академична длъжност 

„Доцент“. 

 

Разпределение на мястото на автора в представените научни трудове   

 Самостоятелен 

автор 
1-ви автор 

2-ри  

автор 
3-ти автор 

Последващ 

автор 

Общо 

Монографии 2     
2 

Участия в книги, 
учебници, учебни 

помагала 

  7 6   
 

13 

Пълнотекстови 
публикации в 

български списания и 
сборници 

16 17 13 10 8 
 

64 

Пълнотекстови 
публикации в чужди 
списания и сборници 

2 2  4  
 

8 

Публикувани 
резюмета на доклади 
от научни форуми в 

България 

3 1  5 2 1 
 

12 

Публикувани 
резюмета на доклади 
от научни форуми в 

чужбина 

  1 2 4 
 

7 

Общо 

 

23  

(21.70%) 

 

27 

(25.48%) 

 

25 

(23.59%) 

 

18 

(16.98%) 

 

13 

(12.26%) 

 

106 

 

Публикации с IF   1 2 3 
 

6 

Цитирания в 

страната 
     

23 

IF от публикациите в 

чужди списаия  
     

20.39 

 

 

4 

 



     Общо 6 от публикациите му са отпечатани в световно известни 
списания с висок IF – Int. J. Pychophysiology, Europian Neuropsycho-
physiology, J. of Sleep Research. Трябва да отбележа, че на 2 е 
самостоятелен автор, на 2 първи и на 1 – втори автор. Това отново 
потвърждава важната му роля в умението да работи самостоятелна и 
да ръководи колектив.  
     Прави впечатление (виж посочената по-долу таблица), че приблизително на 
половината от публикациите (47.17%) е самостоятелен или първи автор, на 
23.59% е втори. Тези дани говорят за водещата роля на автора в разработките, 
инициативност при търсене на дадени теми и умението му да ръководи 
колективни проекти и програми. Впечатляващ е броят на научните публикации в 
периода след хабилитацията му за доцент. Това ми дава основание да мисля, че 
този темп ще се запази и в бъдеще.  
       

 Участие в учебници и ръководства: 10 бр. с общ обем от 98 стр. 

 Статии:  35 бр. с общ обем от 228 стр., от тях 4 са излезли в 

чужбина.  

    Статиите са отпечатани в следните списания: (след хабилитацията) 
 

 Психиатрия – 16 

 Рецептор – 5 

 Фолиа Психиатрика – 3 

 Психосоматична медицина – 2 

 Клинична консултативна психология - 1 

 Известия на СУ-Варна – 3 

 Годишник на Варненския Свободен Университет -  1 

 Конференция – Приложна психология и социална практика – 2011 

 Специализирано издание за професионалисти – неврология и 
психиатрия – 2011 

 Med Info 2011,  

 

      Тенденцията му за инициативност и умението да ръководи колективни теми 

отново се запазва. 

  

Самостоятелен автор – 1 статии 
Първи автор – 6 статии 
Втори автор – 10 статии 
Трети и следващ автор – 18 статии 

 

      Участие в научни форуми: - 35, от които 13 са в чужбина /Франция, 
Австрия,  Италия, Испания, Япония/  
     Сборници -  2 публикации в български с пълен текст; 
    Чуждестранни сборници - 1 с пълнотекстова публикация.  
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Публикации в чужбина – 4 

 Резюмета – 15 (2 в чужбина и 13 на български у нас) са публикувани от 
конференции и конгреси.   

 Сборници -  2 български с пълен текст; 

 Чуждестранни сборници - 1 с пълнотекстова публикация.  
2017 – „Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с 
акцент върху метадонови програми“ 
 

     Тематичното разпределение на научните трудове е следното:   
     Кандидатът  работи в три основни направления: 

      Клинична психиатрия; 
      Зависимости; 
      Психология е психотерапия    
 

Разпределение на публикациите в различните направления: 
 

 Теми 
Български 
списания 

/№ публикация/ 

Чужди 
списания            

/№ публикация/ 

Научни форуми 
/№ публикация/ 

Общ 
брой 

Клинична 
психиатрия 

 

 

26 
 

II-6, 7, 8, 9, 10; 

III-1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 28, 29, 

30, 31 

8 
IV-1, 2; 

V-1, 2, 5, 6, 7, 8 

2 
V-3, 4; 

 

36 

Зависимости 
7 

І-1; III-2, 3, 6, 8, 15, 23 

1 
IV-3 

 

3 
  V-11, 12 

11 

Психология и 
психотерапия  

9 
 II-1, 2, 3, 4, 5 

III-12, 13, 26, 27  

 

1 
 IV-4;  

 

1 

V-9   
11 

Общо 42 10 6 58 

 
 

1. „ Клинична психиатрия“  
 
1.1. Психопатология, диагноза и диференциална диагноза, коморбидност, 
протичане и прогноза. Инструменти за оценка; 
1.2. Лечение и профилактика; 
1.3. Описание на интересни казуси от клиничната практика, особено 
впечатляващо е описанието на рядко срещания „Ганзеров синдром”. 
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     Независимо, че д-р Кожухаров е утвърден в областта на зависимостите не 

трябва да се пренебрегва факта, че голяма част от проучванията /преди и след 

хабилитацията му за доцент/ са посветени на клиничната психиатрия, 

психопатологията и психиатричната диагноза. Те включват изследвания при 

различни психиатрични заболявания - БАР, рекурентна депресия, зависимости, 

хиперактивно разстройство, невротични и личностни разстройства.  Тук искам да 

подчертая неговите умения и задълбочени анализи при описание на интересни 

казуси в клиничната практика като „Терапия с коаксил - една възможност за 

лечение на причината, а не на симптомите при депресия, съчетана с 

тревожност”, „Клиничен случай на пациент от метадоновата програма, лекуван с 

бромокриптин поради кокаинова злоупотреба” и др./. Особено впечатляващо е 

описанието на рядко наблюдавания днес Газеров сидром.  Авторът обсъжда 

критериите за поставяне на диагнозата Ганзеров синдром и разглежда причинно-

следствената връзка между  злоупотребата с инхаланти при пациента и времето 

на поява на психиатричната симптоматика. Този казус е достоен за ръководство 

за специалисти по психиатрия. Тези и останалите описания на казуси говорят за 

всеобхватно клинично мислене при обсъждане на казусите подплатени с 

подробната литературна справка. Тук искам да отбележа, че много от младите и 

начинаещи психиатри при описание на казусите и анализирането на отделните 

случаи подхождат доста формално  и схематично. В психопатологията всеки 

случай е индивидуален и не може да бъде рамкиран, както е при повечето 

заболявания от общата медицинска практика. Именно това прави психиатрията 

интересна и различна от останалите дисциплини. В днешно време някои 

подхождат шаблонно – има/няма халюцинации, налудности, натрапливости и 

т.н., За съжаление тези данни не могат да бъдат абсолютни критерии за 

диагнозата. Описаните от него казуси подкрепени със стенограми от болните 

вече дава друга представа за пациента и правилна насока за неговата диагноза.       

    Научните разработки в областта на клиничната психиатрия разглеждат 

лонгитудиналното проследяване на ефективността от прилагането на 

съвременните психофармакологични медикаменти – антидепресанти, 

невролептици, тимостабилизатори (валдоксан, пароксетин, ревиа, сероквел, 

ламиктал, коаксил, валпроати, др.). Авторът акцентира върху тяхната 

ефективност и поносимост. Прилагайки различни надеждни и съвременни 

световно признати психологични методи и скали кандидатът проучва тяхната 

ефикасност. Въпреки, че някои от тях касаят терапевтичните възможности при 

зависими пациенти, той акцентира повече на тяхната клинична картина. Не 

трябва да пренебрегваме психопатологичните прояви при зависимите пациенти. 

Независимо от това те биха могли да бъдат разгледани в този раздел, тъй като 

се акцентира върху тяхната клиника, терапия и профилактика.  
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    Сполучливо подбраните клинични оценъчни скали, психологични методи и 

задълбоченото анализиране на ефикасността на различните психотропни 

медикаменти, прилагани стационарно и амбулаторно допринася за адекватното 

лечение на психиатричните пациенти. Наред с положителния им ефект авторът 

не пропуска да разкрие и техните неблагоприятни въздействия, както и да даде 

необходимите препоръки и насоки за практическото им приложение.              

     В публикациите се набляга върху соматичната и психиатрична коморбидност, 
касаеща невробиологичните, клинико-епидемиологични и терапевтични аспекти, 
търсене на общи генетични медиатори и невробиологични връзки между 
разстройствата и взаимоотношенията на различните коморбидни разстройства с 
отделните психоактивни вещества. Несъмнено доброто разбиране на връзката 
между разстройствата, свързани със употребата на психоактивни вещества и 
психичните болести оказва значителен ефект както върху лечението, така и 
върху превенцията и на двете групи психиатрични заболявания.  
    Именно големият брой разработки в областта на общата психиатрия 
очертават доц. Христо Кожухаров като изключително задълбочен клиницист и 
търсен специалист. 
 

 
2. „ Зависимости“ с подраздели: 
 
2.1. Клиника и методология; 
2.2.Лечение и превенция; 
  

    Доц. Кожухаров има огромен принос в областта на зависимостите, на които са  
посветени повечето му проучвания, включително и дисертационният и 
хабилитационен труд. От задълбочените му изследвания в тази област 
проличава неговият изключителен професионализъм, дължащ се на добрата му  
теоретична и практическа подготовка. Умението да  прилага медикаментозна 
терапия съчетана с подходящи програми и адекватна психотерапията и 
психоанализата го правят водещ в страната ни.   
    Публикациите му в тази област преди и след хабилитацията му са 
разработени с изключителна прецизност и изпипване на нещата до най-малки 
подробности както теоретично, така и практически, в което се крие и неговата 
сила. Представената монография е продължение и по-обстойно разглеждане на 
рисковите фактори, клиниката, лечението и прогнозата на хероиновата 
наркомания. Много от нещата в нея са осъвременени, разширени, обобщени, по-
систематизирани и с подчертана практическата насоченост. Резултатите и 
изводите в този труд намират практическо приложение в научната и социална 
практика за превенция и лечение на зависими към хероин. Получените данни в 
монографията са с важно клинично приложение и служат като ориентир в 
ежедневната работа на специалистите, занимаващи се с лечение на зависими 
пациенти. Той не престава да се усъвършенства в тази област и след 
хабилитацията. Разработените от него терапевтични методики и програми за 
превенция след изписване от заведението са известни у нас, поради което е 
търсен специалист.  
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         Не всеки психиатър се захваща със зависимите пациенти. Работата с тях е 
трудна и неблагодарна. Познавайки добре постигнатото в другите страни, 
поради владеенето на три езика, при умелото обобщение на нашия и чуждия 
опит подхожда рационално при разработката на тези проблеми – съставянето на 
специална програма за лечението им и лонгитудиналното им проследяване, 
което позволява на пациента да се справи след приключване на програмата.        
        Подчертано значими са факторите за предикция на релапс при хероинова 
зависимост на основата на клинични и социални показатели. Въпросът за 
хероиновата детоксификация и връзката ѝ с последващата рехабилитация е 
разработен много  подробно и компетентно.   
        Използването на спектралния анализ и спецификата на културалните 
особености, позволява разработването на специфични терапевтични стратегии. 
Кандидатът много адекватното и компетентно анализира различните форми на 
превенция, лечение и рехабилитация в съдържателен и институционален план, 
което дава възможност за изграждане на оптимален модел на мрежовидна 
структура между различните звена за наблюдение, събиране на данни, лечение, 
рехабилитация, превенция и връзките между тях, чрез които може да се 
реализира т. нар. глобален подход към явлението наркомании. Това е от 
практическо значение както за лекарите и пациентите, така и за обществото.  
 
     3. “Психология и психотерапия”   
 
      В днешно време някои психиатри декларират, че са психоаналитици, но 
малко от тях имат необходимата подготовка. Тук искам да подчертая, че 
продължителната специализация на доц. Кожухаров (18 месеца) в гр. Листал, 
Швейцария по психотерапия, мильотерапия и супервизия, му позволяват 
компетентно да прилага усвоеното в практиката. Публикациите в тази област са 
научно издържани и професионално написани, където проличава нагласата му 
към психотерапията и психоанализата, които успешно прилага не само в общата 
психиатрична практика, а и при лечение на зависимите пациенти. Познанията му 
в тази област му дават възможност цялостно анализиране на проблема при 
психиатричния и при зависимия пациент. Той се разграничава от редица 
психиатри, които не отделят повече от 10 минути за преглед или пък 
предоставят на сестрата си кочан с подпечатани рецепти за ривотрил срещу 
съответната такса. След продължителен психотерапевтичен разговор и анализ 
той прилага адекватна индивидуална и специфична за всеки пациент терапия. 
Именно това е ценното при неговия подход. Във връзка с това искам да споделя,  
че в бившата ГДР психиатърът трябваше да има задължителен 8-месечен курс 
по психотерапия преди да се яви на изпит за специалност. За разлика от 
повечето психиатри доц. Кожухаров е подготвен психотерапевт, което допринася 
за прецизното разглеждане на всеки случай и правилния психиатричен и 
психологичен подход не само по време на болничния престой, а и след 
изписването му с оглед пълноценното му стабилизиране и превенция от нова 
криза. Обсъжда  ролята на Балинт групите в обучението на общопрактикуващите 
лекари и като метод за профилактика и лечение на синдрома „бърн аут”, 
акцентира върху значимостта на груповата супервизия, процесът на 
психодинамичното продължително обучение на лекаря чрез дискусия  в групата. 
Значими са практическите препоръки за взаимоотношенията лекар-пациент.    
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            Доц. Кожухаров доста детайлно проследява пациентите според 
етническата им принадлежност и обсъжда основните причини, довели до 
тенденцията за търсене на нископрагови програми от зависими роми. 
        Особено интересна е публикацията отнасяща се до психодинамичните  
специфични проблеми на политическата комуникация „избирател-политик”, 
където посочва решенията за преодоляване на нарушения диалог. 
      Въз основа на прякото участие в многогодишен международен проект на 
психиатрично партньорство са анализирани културалните и психологични 
проблеми възникващи при  такова сътрудничество. 
 

Лечебно-диагностична дейност  
 
     Доц. Кожухаров има дългогодишен стаж (24 години) в стационарни и 
амбулаторни условия с пациенти с различни диагнози като се профилира  върху 
зависимости и коморбидности.  
     Доц. Кожухаров използва и владее разнообразни и съвременни диагностични 
техники, включително клинични скали, стандартизирани и полустандартизирани 
интервюта - SCID, MINI, SCAN, PANSS, BPRS, AIMS, BARS, SAS, ADAS, HAM-D, 
HAM-A, MADRS, CGI, PSI,YMRS. Въпреки, че дългогодишното му участие (около 
20 години) в клинични изпитвания на нови медикаменти по мое лично мнение не 
трябва да се счита за приоритет, не трябва да се отрече умението му да борави 
с голям брой световно известни тестове, за което многократно е бил лицензиран. 
Той има добре разработен индивидуализиран диагностичен подход и е отлично 
запознат с различните диагностични консенсуси.   
     Той владее и активно прилага различните биологичните методи за лечение в 

психиатрията (психофармакологични медикаменти, електрошок и др.).    

       Доц. Кожухаров има проведено специализирано обучение по психотерапия, 

мильотерапия и супервизия в Швейцария. Придобитите му в чужбина познания и 

умения са от полза не само в клиничната практика, а му позволяват  да предаде 

знанията и уменията си при обучението на студенти, докторанти и 

специализанти. Притежава отлични умения за работа в екип. 

      Обобщено може да се каже, че доц. Кожухаров се очертава изключително 

добър професионалист като психиатър. Въпреки, че е профилиран в една трудна 

и не особено привлекателна за психиатрите област, дългогодишният му 

психиатричен стаж, богата информация от световния опит (владеенето на чужди 

езици, специализации в чужбина)  му позволяват да се изяви като водещ 

специалист при лечение и превенция на зависимите пациенти.  
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