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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили
по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър" (ДВ, бр, бр. 20 от 09.03.2012
г.) и на интернет-страницата на университета, както и на база лично познаване
на кандидата.
1. Данни за кандидата
Д-р Кр. Иванов завършва медицина през 1993 г. във Висшия
Медицински Институт - Варна. Той практикува като лекар в областта на
соматичната медицина 10 години. Завършва магистърска програма по
Приложна психология във ВСУ „Черноризец Храбър" 2005 г. От същата година
той оглавява „Медико-психологичен комплекс" на ВСУ. Водещ е в изграждане
на Институт за психологично консултиране и разработване на програми за
следдипломна квалификация по психологично консултиране. Участва активно и
в развитие на националните програми за психотерапия. Разработва първият
психосоматичен модел за „психосоматична личностова предиспозиция", с което
дава своя принос за развитието на психосоматиката у нас.
Защищава успешно докторска степен през 2011 г. на тема .„Релацията
психика соматика".
Има активно членство в: Дружество на психолозите в България,
Български лекарски съюз, Българска асоциация по когнитивно поведенческа
психотерапия, Българска асоциация по клинична и консултативна психология

2.
Характеристика
и
оценка
на
учебно-педагогическата дейност на кандидата
Д-р Иванов има съществена преподавателска натовареност в базови
курсове в магистърските и бакалавърски програми и следдипломната
квалификация - общо са описани 165 ч. теоретично-лекционна натовареност и
75 ч. практически упражнения в области, които изискват специфична
подготовка и реални практически умения: „Психофизиология на двигателната
активност", „Психология на кризисни и екстремални ситуации", „Психология",
„Долекарска помощ", „Подходи и направления в психологичното
консултиране", „Проективни методи и експертизи".
Освен с тематичното си богатство, тези обучителни модули отразяват и
модерното и перспективно образование, което ВСУ „Черноризец Храбър"
предлага на своите студенти. Но най-съществената особеност на преподаваните
от д-р Иванов дисциплини е непосредствената им връзка и ориентация със
съдържанието на обявената доцентура - „Физиологична и консултативна
психология".
Личните ми впечатления от работата на д-р Иванов като преподавател са,
че той е ангажиращо непосредствен в общуването със студентите, находчив,
креативен, нестандартен, прилага специализирани обучителни методи като
тренинг в групи, демонстрации на клинико- психологични случаи, анализи на
симулативни казуси, дискусии по архивни материали и др. С колегите си той е
деликатен, отзивчив и внимателен. Умее да организира работа в екип и да е член
на екип.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Общо представяне на представените за конкурса материали:
1. Монографии:
1.1.„Оценка на психосоматичния риск в психологичното консултиране"
2. Ръководства:
2.1. „Психологично
консултиране
и
психофизиологични
основи
на
психосоматиката" Част I
2.2.
„Диагностика
на нарушенията на паметта"
2.3.
„Психологично консултиране"
3.
Студии:
3.1. „Психофизиология и психосоматика"
3.2. „Психофизиологични основи на ПТСР"
3.3. „Психофизиологични нарушения на слуховоречевата памет при пациенти с
шизофрения"
3.4. „Подходи и техники за психологично консултиране при ПТСР"
3.5. „Влияние на факторите на организацията върху оценките за средата, кумулирания
стрес, психичните и психосоматични последици от стреса при служителите"
4.
Статии:
4.1. „Личност и болест
4.2.
„Психологични характеристики на копинг стиловете"
4.3.
„Групова
психотерапия - процес и съдържание"
4.4.„Когнитивната метафора при редефинирането в груповия психотерапевтичен
процес"
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Представените научни публикации са отпечатани в утвърдени
специализирани издания и носят уникалния международен стандартен номер
(ISBN). Те отразяват научните и практически интереси на автора в областите, в
които той е специалист - психологията и медицината, най- вече в
психосоматичната област, консултирането и терапията. Публикациите са
издържани както със задълбочената си теоретична концепция и методологична
база, така и с практическата си насоченост и приложност в непосредствената
консултативна и терапевтична дейност - психосоматичния риск, личностовата
предиспозиция,
емоционалната
компетентност,
копинг
стратегиите,
поведенческия контрол, психосоматичните трансформации.
Друга съществена област от творчеството на кандидата е върху
психодиагностичните изследвания на паметта с непосредствено практическо
приложение. Интеграцията на компетентностите му личи и в разработването на
структурно-динамични модели за интервю и формулировка по случай.
4. Бележки и препоръки
Бележките и препоръките към д-р Иванов са с предимно пожелателен
характер, а не като критични коментари. Уместно би било да представи ядрото
на научните си изследвания и перспективи пред научно- преподавателската
общност на ВСУ „Черноризец Храбър" за евентуалното им интегриране в други
хуманитарни области и дисциплини. Практически много полезно би било да
създаде мултидисциплинарен екип за комплексно изучаване на патологията в
боледуването и адаптирането на индивидите. Досегашните му научни
разработки предполагат голям потенциал в тази насока. Уместно би било,
предвид холистичното био- психо-социално единство на индивидите и
пациентите в частност, да направи усилия за включването на психологичните
области от неговата компетентност и преподавателски умения в обучението на
медицински специалисти и специалисти по социална работа във висшите
училища във Варна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на направените по-горе анализи и преценки на
преподавателската, научната и социалната активност на д-р Красимир Иванов
давам своята категорична положителна оценка и препоръчам на
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Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър"
да го избере да заеме академичната длъжност „доцент" в професионално
направление психология.
София, 15 юни 2012 г.
Изготвил становището:
Доц. д-р Вл.
Велинов, дм
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