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РEЦЕНЗИЯ 
 

 

 

от проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева - Несторова, член на научно жури, 

съгласно заповед на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър” № 993 / 09. 05. 

2012 г. и избрана за рецензент 
 

 

Относно: конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по 

професионално направление 3.2. Психология (Физиологична психология, 

консултативна психология), обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ 

бр. № 20 от 09. 03. 2012г. 
 

 

 

Представям на вашето внимание рецензия на трудовете на хон. ас. д-р 

Красимир Кръстев Иванов, д-р по психология, единствен участник в 

конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент” по 

професионално направление 3.2.Психология  (Физиологична психология, 

консултативна психология), обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” в ДВ бр. 

№ 20 от 09. 03. 2012г. и на интернет-страницата на университета за 

нуждите на катедра  „ Психология” към Юридически факултет. 

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията 

на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния 

състав на ВСУ « Черноризец Храбър». Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 
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1. Общо представяне на получените материали 

 В настоящия конкурс хон .  ас. д-р Красимир Иванов участва 

с една монография, три учебни пособия в съавторство,  като в две от тях 

участва с по три самостоятелни глави,  пет студии ( три в съавторство, 

като в едната от тях има самостоятелни раздели) и четири статии (три в 

съавторство). Декларирам, че нямам съвместни публикации с кандидата. 

 

 

2. Данни за кандидата 

 Хон. ас. д-р Красимир Кръстев Иванов е роден на 11.11.1966г. 

в гр. Бяла. През 1993г. придобива  образователно-квалификационна степен  

« магистър» по медицина в МУ – гр. Варна. През 2005г. придобива  

образователно-квалификационна степен  « магистър» по психология във 

ВСУ „ Черноризец Храбър”. През 2011г. защитава докторска дисертация „ 

Релацията психика соматика ” и получава образователната и научна степен 

«доктор» в професионално направление 3.2. Психология ( обща 

психология).  

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

 Анализът на научната продукция на кандидата показва, че той 

е избрал за основи направления на своите изследователски търсения в 

областта на психологията следните проблемни области: възможностите на 

психологията за диагностика и превенция на психосоматичните състояния 

и заболявания, аргументиране и апробиране на адекватни психологични 

техники на консултиране при психосоматични проблеми, взаимовръзката 

между личностната предиспозиция и риска от психосоматични прояви.   

 Безспорно основният труд, който кандидатът представя за 

участие в конкурса и който аз приемам за хабилитационен труд, е 
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монографията „ Оценка на психосоматичния риск в психологичното 

консултиране”,  Варна, УИ „ Ч. Храбър”, 2012 ''.   Тя се явява концептуален 

израз на неговите  изследователски търсения в теоретичен и емпиричен 

план, както и на успешната му практическата  дейност в областта на 

традиционната дискусия за границата между психичното и соматичното. 

Основните идеи, които пронизват моногрфичното изследване на д-р 

Красимир Иванов са не само в областта на теоретичните подходи към 

представянето на взаимодействието между психичното и соматичното, но и 

в откриването на възможности за оптималното психично функциониране на 

личността като един от начините за поддържане и на пълноценно 

физическо здраве. Доказателство за това е разработеният от автора 

инструмент за скринингова оценка на психосоматичната личностова 

предиспозиция. Този метод удовлетворява актуална потребност на 

консултативната практика за оценка на риска от развитие на 

психосоматично заболяване. Както подчертава авторът, основна 

специфична черта на този инструмент се явява фактът, че той е фокусиран 

върху специфичните ресурси, които съхраняват здравето на индивидите, а 

това безспорно допринася за изграждане на по-ефективна консултативна 

стратегия от страна на терапевта.    

 Психосоматичната проблематика в различни контексти е 

предмет на изследване и в други научни разработки на хон. ас. д-р 

Красимир Иванов ( публикации с номера: 2; 5; 13 от приложения списък). В 

тези трудове се поставя акцент върху психофизиологичните основи на 

психосоматиката, специфичните консултативни подходи за преодоляване 

на поведенческите модели при боледуване, холистичния подход при 

консултиране на личността с психосоматично заболяване. 

      

 Научните разработки на хон.ас.д-р Красимир Иванов ( 

посочени под номера: 4; 7; 10; 11 в списъка на публикациите), които са 
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насочени към проблематиката на консултирането в теоретичен и практичен 

аспект, безспорно запълват съществуващ дефицит в съвременната практика 

у нас. д-р Красимир Иванов подлага на анализ същността и аспектите на 

психологичното консултиране в исторически план, основните направления 

в консултативната практика, границите и етапите на психологичното 

консултиране, специфичните техники на консултиране. Според автора 

прилагането на инструментариум за точна диагностика е първата 

необходима стъпка за ефективна консултативна работа – това е основната 

идея,  която реализира в своята практическа дейност кандидатът. 

 Съществена част от публикациите на хон. ас. д-р Красимир 

Иванов, които са в съавторство, са насочени към отделни специфични 

проблеми в областта на  съвременната психофизиология. В тях той 

представя свои теоретични и емпирични изследвания относно 

диагностиката и нарушенията на паметта, психофизиологични нарушения 

на слуховоречевата памет при пациенти с шизофрения, подходи и техники 

за консултиране при посттравматично  стресово разстройство.    

 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

  Според представената служебна справка хон. ас. д-р 

Красимир Иванов притежава необходимата учебна натовареност и стаж, 

които му позволяват участие в конкурса. 

 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

 Аз приемам определените от кандидата научни и научно-

приложни приноси, които се съдържат в неговите научни и практико-

приложни разработки: 
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- извършен е целенасочен анализ и е  разработен теоретичен модел на 

психосоматичната предиспозиция на личността, който се основава и на 

данни от емпирични изследвания; 

- разработена е методология за психологично консултиране въз основа на 

систематизацията на основните психофизиологични концепции относно 

характеристиките на релацията психика-соматика 

- разработен  и апробиран е скринингов инструмент за изследване на 

връзката между соматичните заболявания и личностната предиспозиция;  

- доказана е ефективността на прилагането в практико-приложната област 

на психологичното консултиране на инструмент за оценка и превенция на 

психосоматичните заболявания  

- кандидатът е един от екипа, инициирал създаването на лаборатория по 

психология и институт за психологично консултиране в университета.  

 

 

6. Лични впечатления 

Искам да споделя и личните  си впечатления за хон. ас. д-р 

Красимир Иванов. През времето, през което съм работила с него във  ВСУ 

„ Черноризец Храбър” са ми  правили впечатление неговият стремеж да е 

ориентиран в съвременните тенденции на научните изследвания, амбицията 

му да се утвърди  като преподавател, уменията му да съчетава своите 

познания в областта на медицината и психологията, както и да съчетава 

теоретичната си подготовка с практическа дейност.   

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях приноси, 
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давам своята положителна оценка и препоръчвам на  Научното  жури  

да  предложи  на  Научния съвет  на   ВСУ „Черноризец Храбър” да 

избере хон. ас. д-р Красимир Кръстев Иванов за заемане на 

академична длъжност „Доцент” в професионално направление  3.2. 

Психология (Физиологична психология, консултативна психология). 

  

 

 Рецензент: 

                                               

                                              / проф.д.пс.н. Галя Т. Герчева – Несторова / 

18.06.2012 

Гр. Варна 
 

 

 

 

 


