РЕЦЕНЗИЯ
от проф. Георги Иванов Попов дмн, Катедра по психиатрия и медицинска психология
при МУ- Варна, относно научните трудове и учебната дейност на на д-р Красимир
Кръстев Иванов,дп представени за участие в конкурс за заемане на академична
длъжност „доцент" в професионално направление 3.2. Психология / Физиологична и
консултативна психология/
въз основа на конкурс обявен от ВСУ „ Черноризец Храбър" /ДВ, бр.20 от
09.03.2012г./ и въз основа на заповед № 993/09.05.2012г.на Ректора на ВСУ „
Черноризец Храбър"за назначаване на Научно жури

Професионално и кариерно развитие на кандидата
Д-р Кр. Иванов, който е единствен кандидат в конкурса, е завършил медицина през
1993г.в ВМИ- Варна. След това работи като лекар в продължение на 10 години. През 2005г.е
завършил магистърска програма по Приложна психология във ВСУ „Черноризец Храбър".
Оттогава ръководи „Медико- психологичен комплекс"на ВСУ. Той е ключова фигура в
изграждането на „Институт за психично консултиране" и участва активно в разработването
на програми за следдипломна квалификация по психологично консултиране. През
2011г.успешно защитава докторска степен на тема „Релацията психика соматика”. Активно
членува в Дружество на психолозите в България, Българска асоциация по когнитивноповеденческа терапия , Българска асоциация по клинична и консултативна психология и
Български лекарски съюз .
Педагогическа подготовка и дейност на кандидата
Д-р Кр. Иванов е високо квалифициран преподавател на студенти, както и в сферата
на следдипломната квалификация. Както се вижда от приложените документи той има
висока учебна натовареност - общо 165часа лекционна натовареност и 75 часа практически
упражнения в областите „ Психология",
„Подходи и направления в психологичното консултиране", „Проективни методи и
експертизи", „ Психофизиология на двигателната дейност", „ Психология кризисни и
екстремални ситуации", „ Долекарска помощ". В преподаването на тази
широкотематична материя кандидата използва творчески подходи при работата със
студенти като тренинг в групи, работа по симулативни казуси, дискусии по архивни
материали от практиката и апаратни изследвания на мозъчните процеси. Той има

съществен принос в разработването на модули за практиката на студенти и
специализанти, подготовката на критерии за оценка на постигнатите умения, както и за
тяхното документиране. Д-р Кр. Иванов има сериозен принос в организацията на
Института за психологично консултиране и създаването на работна мрежа с
Медицинския университет и кабинетите за психологично консултиране. Д-р Иванов е
първи автор и съавтор на следните учебни материали:
1. „Психологично консултиране"/ръководство/ Петкова П ,Иванов Кр,
изд. ВСУ „Черноризец Храбър" ISBN 978-954-560-2
2. „Психологично консултирани и психофизиологични основи на
психосоматиката"/практическо ръководство Част 1/ Иванов Кр, Куков К
Изд. ВСУ „Черноризец Храбър" ISBN 978-954-715-542-8
3. „Диагностика на нарушенията на паметта/практическо ръководство/ Петкова П
,Иванов Кр, Куков К . Изд. ВСУ „Черноризец Храбър" ISBN 978-954715-544-2
Научно- изследователска дейност
Кандидатът предлага за рецензиране следните научни публикации (печатни и
електронни), публикувани след придобиване на докторска степен.
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От общо 20 научни труда за рецензиране се представят 13, включително 1 монография /
„Оценка на психосоматичния риск в психологичното консултиране"/ и 3 практически
ръководства /„ Психологично консултиране и психофизиологични основи на
психосоматиката", част I-ва ; „ Диагностика на нарушенията на паметта" ; „ Психологично
консултиране"/. Приложени са и 5 студии и 4 статии. Публикациите са отпечатани в известни
специализирани издания притежаващи ISBN и ISSN. Представената справка за научните
приноси на кандидата включва:

1. Разработен е теоретичен модел на психосоматичната предиспозиция базиран
на емпиричните данни от психологичните тестове и теоретичните концепции.
(Публикации № 1, 13)
2. Осъществен е анализ на психофизиологичните концепции, на релацията
психика-соматика и е разработен консултативен модел на изследваната проблематика.
(Публикации № 1, 5, 8)
3. Разработване на скринингов инструмент за изследване на връзката между
психосоматичните заболявания и личностовата предиспозиция. (Публикации № 1, 2, 5)
4. Стандартизиране на скрининг за личностова предиспозиция в за българска
популация в съответствие с изискванията за добра практика и критериите на ДПБ.
(Публикации № 1, 2)
5. Въвеждане в практико- приложната област на психологичното консултиране
на инструмент за оценка и превенция на психо-соматичните заболявания. (Публикации
№ 1, 2, 4)
6. Създаване на психологична лаборатория за психофизиологични изследвания, в
която се провеждат специализирани практически модули в психодиагностични
изследвания и онагледяване на психосоматични разстройства, които са част от
магистърските програми и следдипломната квалификация. (Публикации № 3, 5, 6, 8)
7. Изграждане на Институт за психологично консултиране на ВСУ, в който се
провеждат програми от следдипломна квалификация за психолози, лекари, социални
работници и други професии. Институтът разработва проекти за
взаимовръзка по обучителните програми с психологични бази за клинична и
консултативна

психология,

медицински

бази

по

психиатрия,

неврология,

кардиология. (Публикации № 4, 7, 10, 11)
Приносите могат да бъдат обобщени в следните направления: психосоматичните
отношения със собствени и подобрени тестови методики за оценка на личностовата
предиспозиция относно психосоматичния риск и във връзка с това създаването на модел
включващ емоционалната компетентност , стратегиите за справяне и метанивата на
поведенчески контрол и психосоматични трансформации. Моделът е допълнен с тестове за
диагностична оценка и спомага за ранното отчитане на риска от психосоматично заболяване
и на тази база - възможности за провеждане на медико- психологични терапевтични
интервенции. Този модел интегрира психологичното и медицинското познание за целите на
т.н. превантивна медицина.

Д-р Кр. Иванов притежава и значими научни приноси в областите на :
психодиагностичните анализи за специфични разстройства на когнитивни паметови процеси
с ендогенна и психогенна генеза ; разработване на структурно - динамични модели за
интервюиране на клиент и формулировка на случай в консултативната практика ; анализ на
специфичните психофизиологични аспекти , нарушенията в привързаността , факторите
резилианс и вина при посттравматични разстройства; консултиране при емоционални и
поведенчески разстройства.
Едно несъмнено предимство на д-р Иванов е , че той интегрира в научните си
изследвания две професионални направления- психология и медицина . Това му дава
възможност за междудисциплинарен изследователски подход , който представлява
съвременната парадигма на науката. Д-р Иванов е иновативен , задълбочен и широко скроен
научен изследовател и притежава значителен потенциал за бъдещо развитие.

Критични бележки и препоръки
В представените от кандидата документи по конкурса липсват научни
публикации в чуждестранни издания, цитатна справка и импакт- фактор .
Научните изследвания нямат граници и трябва да бъдат супервизирани в
международен контекст . Публикациите в чужбина са важен критерии за тяхната
конвертируемост. По подобен начин стои и въпроса за цитиранията на собствените

научни публикации в национални издания. Убеден съм , че д-р Иванов има
капацитет в тази насока и това трябва да бъде реализирано в бъдещите му
публикации.
Препоръчвам на д-р Иванов да проявява неотклонен стремеж за широко внедряване на
неговия модел за оценка на психосоматичния риск в първичните здравни грижи.
Заключение:
Обобщената оценка , която давам на преподавателските и научните активности на д-р
Кр. Иванов е определено положителна. Убедено препоръчвам на Научното жури да гласува
също положително и да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър" да избере
д-р Красимир Иванов на академичната длъжност „доцент"в професионално направление „
Психология".

18.06.2012г
гр. Варна

Рецензент:
( Проф.д-р Г. Попов дмн)

