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1. Общо представяне на получените материали 

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” е обявен в Държавен 

вестник, бр.  23/27.03.2015 г.,  от   Медицински университет - Варна и е в област на висше 

образование „Социални, стопански и правни науки”,  професионално направление 3.2. 

Психология (Медицинска психология).  

Рецензията е възложена по решение на Научното жури, определено със Заповед №  

Р-109-193 от  г. на Ректора на Медицински университет - Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Иван Александров от Медицински 

университет - Варна. Подадените документи отговарят на основните изисквания на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България за заемане на академичната 

длъжност „доцент”.  

Д-р Иван Александров предлага 39 броя научни трудове за рецензиране във връзка 

с конкурса, както следва: 

 Монография – 1 бр. 

 Учебници в съавторство - 2 бр.;  

 Студии и статии в периодични научни издания – 36 бр. (32 в съавторство, 

като 10 са на английски език и са публикувани в чужбина); 

Представените за рецензиране трудове са извън трудовете, посочени в 

автореферата на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” и се приемат за рецензиране по настоящия конкурс. 

 

2.  Данни за кандидата 

Иван Александров е бакалавър по психология от Великотърновския университет 

„Св. Св. Кирил и Методий” и магистър по психология от Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър”. През 2008 г. защитава успешно докторска дисертация по 

професионално направление 3.2. Психология (Военна психология).  

 Иван Александров има богат клиничен опит от работата си като психолог в 

клиниката по термична травма и пластична хирургия и клиниката по токсикология във 

Военномедицинска академия (МБАЛ-Варна), както и завършена успешна специализация в 

областта на клиничната психология и опит като психолог в Първа психиатрична клиника 

на МБАЛ ”Св. Марина” ЕОД – Варна. Участието на Иван Александров в серия от 

експерименти като помощник-експериментатор в клиниката по хипербарна медицина на 

Военноморска болница – Варна придава уникалност на натрупания от кандидата за 

академичната длъжност „доцент” опит в научните изследвания. 

Д-р Иван Александров има натрупан и значителен педагогически опит като 

хонорован преподавател във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, Технически университет – Варна и 

като главен асистент в Медицински университет – Варна. 

Образователният профил, натрупаният педагогически, клиничен и научен опит от 

д-р Иван Александров, напълно се синхронизират с академичната длъжност „доцент”, за 

която кандидатства. 
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3.  Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

 Научната дейност на д-р Иван Александров е посветена на изследването на 

значими и актуални проблеми от областта на медицинската психология, клиничната 

психилогия и психология на здравето. Тя е в хармония с трансформацията в съвременната 

психология и пренасочването й от абнормното и проблемното в психичното развитие и 

функциониране, към търсенето на детерминантите на благополучието и оптималното 

функциониране на човека и развитието на личностния му потенциал. В тази връзка 

разработките на Иван Александров са със значителен принос в области като:  

 проблеми на психологичното осигуряване и психологичната помощ в 

болничните заведения.  

 функционирането и адаптационните реакции на хора в екстремални 

условия.     

  особеностите на хората с патологични нарушения – зависимости и 

афективни психически разстройства, в т.ч.: проблеми свързани с оценяване протичане на 

времето при зависими към алкохол и хероин; методическите аспекти на психологическото 

консултиране при зависими пациенти; модел на стереотипните реакции при зависимост от 

хазарт; идентифициране на спецификите на социо-демографските и поведенчески 

характеристики на зависими от наркотици лица, включени във високо и ниско-прагови 

програми; взаимовръзките между социално-демографски и клинични фактори при 

хоспитализирани пациенти с биполярно афективно разстройство, както и модел на 

клиничния профил на пациенти с такава симптоматика. 

  взаимоотношенията родител дете и влиянието им върху детската 

тревожност. 

 психологични измервания в клиничната практика - валидизация на 

въпросник (Семеен инвентар за самооценка - SFI) за семейни взаимоотношения,  

използване на проективни методики в съдебно-психиатричната и психологична 

експертиза, новостите свързани с изследването на пациенти в напреднала възраст и при 

специфични психични разстройства. 

Научната продукция на д-р Иван Александров, с която участва в конкурса за 

заемане на академичната длъжност “доцент”, отговаря на изискванията за представяне на 

научни трудове. Научните постижения на Иван Александров са свързани с актуални 

проблеми на психичното благополучие и оптималното функциониране на хората в 

съвременното общество и имат принос за трансфериране на съвременните научни и 

научно-приложни постижения в областта на психологията и тяхното преподаване във 

висшето училище и приложение в клиничната и социалната практика. В научните трудове 

са представени собствени (и в съавторство) емпирични изследвания. Систематизирани са, 

доразвити са и са адаптирани научни знания в областта на медицинската психология, 

психологията на здравето и клиничната психология. 

Монографията на Иван Александров „Личностни регулативни процеси в болнична 

среда. Основни направления в психологичната помощ”, основният научен труд по 
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конкурса, запълва съществен дефицит в психологичното познание у нас. Постъпването и 

лечението на хора в болнична среда е свързано с редица неблагоприятни емоционални 

състояния, кризи в цялостното психично функциониране на болните, както в процеса на 

тяхното лечение, така и в периода на възстановяването им. Към момента в българската 

психологическа литература се намира много малко изследователски материал, посветен на 

тези проблеми, а практиката в болничните заведения често не се основава на холистичния 

подход към пациента. Лекуването, разглеждано именно от позициите на холистичния 

подход, не може да бъде и не е например, само хирургична интервенция, или каквито и да 

са други медицински процедури. Лекуването е цялостно въздействие върху индивида така, 

че да се възстанови социалното функциониране на личността и психичното й 

благополучие. В такъв смисъл монографията на Иван Александров е явление в 

българската психология. Още повече, че написаното не е само в теоретичен план и не е 

анализ и преразказ на чужди изследвания. И. Александров ни представя две добре 

аргументирани, планирани, проведени и анализирани емпирични изследвания в болнична 

среда. Резултатите от тях съдържат богат материал с практико-приложен характер.  

В анализите на резултатите, както на собствените емпирични изследвания, така и 

при анализите на изследванията на други автори, прозира личния опит на И. Алексанров 

като медицински и клиничен психолог и проактивното му отношение към психичните 

проблеми на лекуваните. Направена е оценка на ценността и важността на психологичната 

работа с пациентите за качественото лечение и възстановяването им, включително в 

социален и психичен план. Това е нещо, което се пренебрегва и много често лечението в 

болнична среда има травматични измерения за психиката на пациентите и последващото 

им функциониране. Осъществяването на психологична помощ в болниците в България (с 

малки изключения) все още има хаотичен и случаен характер. Хората които я предлагат, 

правят това най-често заради лични алтруистични убеждения. Ефективността от 

действията им се дължат по-скоро на личностни особености и развити способности за 

емпатия повече, отколкото на целенасочено обучение и традиции. 

Без да се ръководи от теоретични модели „по принцип”, Иван Александров 

разглежда критично цялостната специфика на проблематиката съобразена с особеностите 

на болничната среда. Като резултат се предлага примерен модел за психологична помощ, 

който се базира на конкретни теоретични и емпирични факти. Съобразен е с 

доминиращите преживявания при лечението и емпирично изведените специфични 

механизми за личностна регулация, които подпомагат психичното функциониране в 

процеса на възстановяване.  

Особено впечатление правят постановките на автора на монографията, че 

психологичната помощ е част от цялостния лечебен процес и, че тя следва да се включва в 

системата на специализираната грижа за болните. Очакванията от психологичната помощ 

са да спомага за преодоляване на стресовите въздействия свързани с болестта и лечението, 

както и да подпомага процесите на възстановяване и реадаптация на лекувания. И. 

Александров изяснява кога, кой и как следва да оказва психологична помощ на 

пациентите в болнична среда ( с. 98-106 ). 
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Основателно за методологична основа на своето изследване авторът приема 

интеракционистката парадигма в психологията, според която поведението е функция на 

взаимоотношенията между личността и ситуацията. С други думи, ефективността на 

психологичната помощ не зависи само от личността, или само от ситуацията, а от 

динамичното взаимодействие между личността и средата. В това отношение всички 

„играчи” в болничната среда могат да имат както оптимално, позитивно влияние върху 

психиката на лекуваните, което съдейства за по-бързото им възстановяване, така и 

негативно, травмиращо въздействие и посттравматични резултати.  

Монографията на И. Александров е добре осмислен концептуално труд, който се 

базира на съвременни парадигми и е подплатен с две емпирични изследвания. Резултатите 

са обработени компетентно статистически и са налице задълбочени качествени 

психологични анализи с изключителна практико-приложна стойност. Тя е дастатъчно 

доказателство за качествата на автора й като изследовател и приложен психолог. 

Статиите и докладите на които автор (съавтор) е д-р Иван Александров, са 

посветени също на актуални и значими научни проблеми от областта на медицинската и 

клиничната психология. Представят значителен набор от емпирични изследвания, които 

прецизно са планирани и проведени, а получената информация качествено и задълбочено 

е анализирана. 

Разработените от д-р Иван Александров глави от учебници са издържани от научна 

и методическа гледна точка и са ценно четиво за бъдещите и настоящите специалисти, 

които работят непосредствено с пациенти в болнична среда. 

  

4.  Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Приносите в научните трудове на  д-р Иван Александров могат най-общо да бъдат 

систематизирани като: 

 формулиране на идеи, концепции и подходи по актуални и значими за 

медицинската психологията, клиничната психология и психологията на здравето 

проблеми и приложението им в клиничната и социалната практика; 

 генериране на нови знания по третираните научни и приложни проблеми; 

В тази връзка, съществените научни приноси могат да се обобщат до следното: 
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1. Задълбочено са изследвани и анализирани проблеми свързани с 

психоемоционалната рехабилитация и социалната адаптация на пациенти с термични 

травми, функционирането на личността в процеса на реадаптация към извънболничната 

среда, доминиращите преживявания на пациенти в предоперативния и следоперативния 

период, спецификата и проблемите в оказването на психологична помощ в болнична 

среда. На тази основа е предложен модел на психологична помощ съобразен с 

конкретната медицинска проблематика, ситуациите в болнични условия, ресурсите на 

личността, които подпомагат психичното функциониране по време на оперативно лечение 

и възстановяване и при хронично протичащите заболявания, както и личностните 

особености препятстващи лечението и възстановяването в болнични условия. 

 (вж. публикации от списъка № II 1,4, 6,7,8,9).   

2.  Разкрити са важни аспекти свързани с функционирането и адаптационните 

реакции на хората в екстремални условия и на тази основа е представен модел за 

изследване на параметрите на психично функциониране в екстремални условия. 

Идентифицирани са особености на възприемането на екстремалните фактори и реакцията 

на попадналите в подобни ситуации (вж. публикации от списъка № II 11, 12, 28, 29, 30). 

3. Проучени са индивидуално-психични, демографски и социално-психични 

особеностите на хора със зависимости и афективни психически разстройства, като: 

протичане на времето при зависими към алкохол и хероин; стереотипните реакции при 

зависимост от хазарт; социо-демографски и поведенчески характеристики на зависими от 

наркотици лица, включени във високо и ниско-прагови програми; взаимовръзките между 

социално-демографски и клинични фактори при хоспитализирани пациенти с биполярно 

афективно разстройство. Разкрити са и някои специфики при диагностициране на 

постравматичното стресово разстройство. 

  (вж. публикации от списъка № II 2, 3, 5,10,13,14,15,16,23, 31,32).  

Наред с основните научни приноси се очертават и следните научно-приложни 

приноси: 

1. Апробиран е модел за психологична помощ в болнична среда за 

оптимизиране на процеса на лечение и последваща реадаптация към извън болнична 

среда, съобразен с основните конципции в теориите за психичното благополучие и 

оптимално функциониране на личността. 

2. Предложен е модел за психологично консултиране на пациенти със 

зависимости. 



 

 

7 

3. Валидизиран за български културни условия е въпросник (Семеен инвентар 

за самооценка - SFI) за семейни взаимоотношения, критично са анализирани  проблемите 

свързани с използването на проективни методики в съдебно психиатрична и психологична 

експертиза, особено при пациенти в напреднала възраст и при специфични психични 

разстройства. 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата  

Формулираните научни и научно-приложни приноси са изцяло заслуга на д-р Иван 

Александров. Той борави прецизно с психологичната терминология и теории и е критичен 

към наличните изследвания и емпиричната им валидизация. Впечатляващ е 

непрекъснатият му стремеж концептуалните модели да се проверяват емпирично. Това 

придава още по-голяма научна стойност на изследванията. Професионалното боравене с 

психологичните инструменти, използването на разнообразни статистическите филтри за 

оценка на взаимовръзките между психологичните променливи и различията между тях в 

групи, ни убеждават още повече в качествата на Иван Александров като научен работник. 

  

6. Бележки и препоръки  

Като рецензент нямам бележки по научната продукция, които да са от критично 

значение, т.е. да разколебават положителната ми оценка.  

Препоръчвам на д-р Иван Александров да продължи системно да проверява 

емпирично различни модели, които се използват в клиничната практика, медицинската 

психология и психология на здравето.  

 Смятам, че Медицински университет - Варна би спечелил с назначаването на Иван 

Александров, вече изграден учен, на академичната длъжност „доцент”.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като цяло научната продукция на д-р Иван Александров отговаря на изискванията 

за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент”. Тематиката на научните му 

занимания, качеството на научната продукция и натрупаният преподавателски опит ме 

убеждават, че напълно би се справил с преподаването на дисциплини в областта на 

медицинската психология и полагането на здравни грижи. 

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

на тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси, давам 

своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи  гл. ас. д-р 

Иван Александров да бъде избран за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология). 

  

 

24.07.2015 г.        Рецензент: 

гр. Варна        Проф. д-р Валери Стоянов 

  


