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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р Красимир Кръстев Иванов,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 3.2. Психология (Физиологична психология, 

консултативна психология),  

обявен в ДВ бр. 20 от 09 март 2012г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

 

Рaзработил: доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова – ВСУ „Ч. Храбър” 

Професионално направление: „Психология“  

Научна специалност: „Социална психология“ 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс, 

обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 20 от 09 март 2012г.) и на интернет-страницата 

на университета за нуждите на катедра „Психология“ към Юридически Факултет. Предста-

вените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инс-

трукция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Проце-

дурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: д-р Красимир 

Кръстев Иванов от ВСУ „Черноризец Храбър”. 

За участие в конкурса кандидатът д-р Красимир Кръстев Иванов е представил списък от 

общо 13 заглавия, в т.ч. 4 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни 

форуми (3 от тях в съавторство), 5 студии (3 от тях в съавторство), 1 монография, 3 учебници и 

учебни пособия (в съавторство). За научните публикации в съавторство са посочени разделите 

написани от кандидата. Публикациите са коректно описани и приложени към материалите за 

конкурса.  

 

2. Данни за кандидата 

Красимир Иванов е придобил степен магистър по медицина в МУ – Варна и степен ма-

гистър по психология във ВСУ „Ч. Храбър“. След защита на дисертационен труд „Релацията 

психика – соматика“ придобива образователна и научна степен „Доктор“ (доктор по обща 

психология).  

Д-р Красимир Иванов има траен интерес към проблемите на психологическото кон-

султиране, което проличава от работата му за създаването на Психологична лаборатория за 

психофизиологични изследвания, както и за изграждането на Институт за психологично 
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консултиране на ВСУ, в който се провеждат програми от следдипломна квалификация за 

психолози, лекари, социални работници и други професии.  

В научната и практическата дейност на д-р Красимир Иванов се откроява умението му да 

съчетава знания от медицината (най-вече от сферата на физиологията и соматиката) с пси-

хологически модели и интерпретации. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Научните трудове на кандидата д-р Иванов са ориентирани към проблеми на базовите и 

приложни проблеми в психологията – проблеми на общата и физиологична психология и 

психодиагностика (публикации 1, 3, 5, 8 и др.) и консултативната психология (публикации 2, 

7, 10, 11 и др.). Несъмнен интерес представлява монографичния труд „Оценка на 

психосоматичния риск в психологичното консултиране”, в който се изследва сложната 

взаимовръзка на личностовите особености с болестните промени, чието познаване би дало 

възможност за ранна диагностика и превенция преди да се разгърнат клиничните симптоми 

напълно. Специално внимание заслужава авторовия подход към проблематиката, че „болестта 

и здравето са две крайни точки, между които индивидът се движи по време на целия си 

живот”. Той позволява да се свържат личностовата предиспозиция, емоционалната 

компетентност и копинг стратегиите за да да се насочат усилията към определянето 

способността на личността да се „придвижва” в посока на здравето. Прилагането на психо-

логичното консултиране и психотерапия стават инструмент за интервенция в една или друга 

личностова сфера, при което може да се постигне реален резултат преди да се развие болестно 

състояние, психологичен дефицит или хронифициране на болестното състояние. 

Ръководството „Психологично консултиране и психофизиологични основи на 

психосоматиката” Част I запълва една празнина в научната литература от областта на 

психосоматичните и соматопсихичните зависимости (с очакване и на очертаното съдържание 

на втората част). За мнозина практикуващи специалисти от помагащите професии познанието 

на психосоматиката е недостатъчно, а възможностите да се намери подходяща информация – 

малки. Другото ръководство - „Психологично консултиране” Част I може да бъде надежден 

източник за ориентиране в консултативната теория и практика. Разгледаната проблематика е 

широка по обхват и в същото време с представяне на конкретни методи за практическа работа, 

което прави ръководството особено подходящо за студенти и начинаещи специалисти. 

Определено мога да кажа, че трудовете на кандидата отговарят на изискванията за 

академични публикации. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Учебно-педагогическата дейност на д-р Иванов (като лекции и семинарни упражнения) е 

в сферата на неговите научни интереси – психология и медицина и е релевантна на обявения 

конкурс. Д-р Иванов има сериозен опит в провеждането на занятия по дисциплините „Пси-
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хология на кризисни и екстремални ситуации“, „Долекарска помощ“ „Психология“, „Меди-

ко-физиологични насоки в хореографията“. През последните години учебната му натоваре-

ност със студенти в бакалавърска степен на обучение надхвърля 480 часа (през 2009/10 е била 

570ч., а през 2010/11 – 485 часа). Следва да се отбележи както способността на д-р Иванов да 

представя увлекателно учебния материал, така и умението му да общува със студентите, което 

е основание да се даде висока оценка на неговата учебно-педагогическата дейност като съо-

тветстващи на длъжността „доцент“. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Основните научни приноси на кандидата са в сферата на психосоматичните явления и 

тяхната интерпретация в психологическото консултиране. Осъщественият анализ на психо-

физиологичните концепции, на релацията психика – соматика, разработеният теоретичен 

модел на психосоматичната предиспозиция следва да се отнесат към знание, което обогатява 

съществуващата теория, а скрининговия инструмент за изследване на връзката между 

психосоматичните заболявания и личностовата предиспозиция е приложение на науката в 

практиката (особената ценност на този инструмент е в това, че той е стандартизиран в бъл-

гарска популация). В това поле попада и предложения инструмент за оценка и превенция на 

психо-соматичните заболявания.  

Като конкретна дейност, допринесла за развитието на теорията и практиката (особено в 

сферата на консултирането) се откроява участието на д-р Иванов в създаването на 

Психологична лаборатория за психофизиологични изследвания, както и в изграждането на 

Институт за психологично консултиране на ВСУ, в който се провеждат програми от 

следдипломна квалификация за психолози, лекари, социални работници и други професии. 
 

6. Бележки и препоръки  

Към представените от д-р Красимир Иванов научни трудове за рецензиране имам една 

препоръка, която се отнася до учебните помагала в сферата на психологичното консултиране 

– в бъдещите публикации да се включи информация за рисковете и често срещаните грешки 

при прилагане на различните модели и методи в консултирането. Препоръката ми не оспорва 

качеството на рецензираната научна продукция и нейната пълнота, а е израз на убедеността 

ми, че студентите и практиците биха могли да се възползват в по-голяма степен от знанията на 

д-р Иванов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния 
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съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере д-р Красимир Кръстев Иванов да заеме 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.2. Психология 

(Физиологична психология, консултативна психология). 

 

18.06. 2012. г.  Изготвил становището: ............................................. 

   доц. д-р Даниела Иванова Карагяурова 
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