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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. Вержиния Боянова, дм 

СУ”Св.Кл.Охридски” 

относно: конкурс за академична длъжност „професор” 

по професионално направление 3.2. Психология /Клинична 

психология/, обявен от СУ”Св.Климент Охридски” в ДВ, 

бр.33/17.04.2018г. 

 

 

   

  В конкурса за „професор” по професионално направление 

3.2. Психология /Клинична психология/, обявен в ДВ бр. 

33/17.04.2018г. участва единствен кандидат – доц.д.пс.н. Румяна 

Кирилова Крумова-Пешева. Представените документи по 

конкурса съответстват на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за 

прилагане на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ”Св. Климент Охридски”. 

 

  Основни биографични данни: 

  Румяна Кирилова Крумова-Пешева завършва през 1993г. 

специалност Психология в СУ”Св. Климент Охридски” с отличен 

успех. През 2011 г. придобива образователна и научна степен 

„доктор” по психология в СУ”Св.Климент Охридски”, а през 

2017г. – „доктор на психологическите науки” в същия 

университет. През 2016г. придобива научното звание „доцент”.         

  От учебната 2010-2011г. до учебната 2014-2015г. е била 

хоноруван преподавател и е чела лекции в МП”Клинична и 

консултативна психология” във Философски факултет на СУ 

”Св.Кл.Охридски” по трансплантационна психология; 

професионално общуване в клиничната практика и 

психоаналитична психотерапия. Също така, тя е била хоноруван 

преподавател в НБУ - департамент Когнитивна наука и 

психология в магистърска програма „Клинична психология-
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психоаналитична перспектива” през периода 1999 – 2007г., а от 

2010 до 2014г. е хоноруван преподавател към бакалавърска 

програма „Психология” в същия университет. През периода 

2012-2015г. тя супервизира студенти за стаж в НБУ. От 

01.03.2004г. до 01.02.2016г. е работила като психолог в 

Консултативно-диагностичен блок в Университетска Болница 

„Лозенец”. От 2016г. е доцент в специалност Психология във 

Философски факултет на СУ”Св.Климент Охридски”.  

  Тя работи в областта на психоаналитичната психотерапия. 

Съосновател е на група за развитие на психоаналитичната 

практика в България и съорганизатор на френско-български 

проект по психоанализа. Р.Пешева е член на Националния 

регистър на психотерапевтите в България, квалифициран член на 

Българската асоциация по психотерапия, както и дългогодишен 

член на Дружеството на психолозите в България. Тя е била 

председател на Дружеството за психоаналитична психотерапия. 

Практиката й като психотерапевт е над 20-годишна и е свързана с 

различни пациенти с разнородна психична структура и 

организация. Участва активно в обучението на бъдещи 

психотерапевти, като провежда семинари, лична терапия, 

индивидуална и групова супервизия на колеги и др.. 

  Професионалният път на доц.д.пс.н. Румяна Крумова-

Пешева показва нейния богат практически опит в областта на 

клиничната психология, който тя успешно прилага в своята 

преподавателска и научна дейност. 

 

  Научно-изследователска дейност: 

  В конкурса доц.д.пс.н. Р. Пешева участва с 54 публикации 

/1 учебник, 3 студии, 50 статии и доклади в различни сборници и 

списания от национални и международни конгреси, 

конференции, научни форуми/ в следните направления: 

консултативна и психотерапевтична практика с различни групи 

пациенти; донорство и трансплантация на органи и публикации, 

свързани с теорията и практиката на психоаналитичната 

психотерапия и институционалната практика, т.е. те отговарят на 

профила на конкурса. Представените от доц. Р. Пешева научни 

трудове са доказателство за високата професионална 

компетентност, зрялост и всеотдайност на учен с богат клиничен 

опит. 
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  В своята дългогодишна дейност доц. Р.Пешева израства и 

се доказва като задълбочен и целенасочен  изследовател, чиито 

основни научни интереси и приноси са следните:   

  -поставя началото и развива понастоящем 

трансплантационната психология - ново научно и 

практическо направление в клиничната психология в България; 

  -създава модел за психологична и психотерапевтична 

работа с пациенти, очакващи и с трансплантация на орган; 

  -конструира модел за психологична и психотерапевтична 

работа с потенциални и реални донори на органи за 

трансплантация; 

  -конструира различни методики за: психологична оценка 

на пациенти, нуждаещи се от трансплантация на орган; 

проследяване емоционалната динамика при пациенти, очакващи 

и с трансплантация на орган; за психотерапевтично проследяване 

на пациенти с трансплантация на орган; психологична оценка на 

потенциални донори на органи за трансплантация; оценка 

психичната готовност за донорство;психотерапевтично 

проследяване на донори на органи за трансплантация. 

  Двата модела и методиките са внедрени в клиничната 

практика на Университетска болница „Лозенец” – София. 

Използват се и от колеги – клинични психолози и 

психотерапевти, работещи с различни категории пациенти, т.е. 

нейните научни и практически  проучвания, изследвания, 

анализи и резултати се търсят и прилагат от колеги в практиката, 

и допринасят за обогатяване на клиничната психология и 

клиничната социална работа. 

  Въвежда в клиничната практика 2 нови научни понятия – 

„нарцистична несигурност” и „страх от анихилация и смърт” 

при  работата с пациенти с трансплантация на орган. 

  Доц. Р. Пешева въвежда за 1-ви път в България научен и 

приложен конструкт с многокомпонентна структура и голям брой 

динамични характеристики – „психична готовност за 

донорство”, който няма аналог в световната практика до 

настоящия момент. 

  В психотерапевтичната практика въвежда идеята за 

присадения нов орган като нов свръхазов елемент, регулиращ 

взаимоотношенията „донор – реципиент” в етапите на 

следтрансплантационния период, явяващ се централен компонент 

при психичното „усвояване” на присаждането – до момента в 
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литературата по въпроса не съществува подобна теза и се явява 

напълно нова идея в сферата на психоаналитичната парадигма с 

нейните различни модалности. 

  Доц. Р.Пешева има и богат опит при работа с различни в 

проекти и организация на научни форуми.     

   

  Учебно-преподавателска дейност: 

  Доц.д.пс.н. Р. Пешева има дългогодишен преподавателски 

опит в Нов Български Университет, както и във Философски и 

Медицински факултет и факултета по Педагогика при Софийски 

Университет „Св.Климент Охридски” в различни бакалавърски и 

магистърски програми. Провежда практическо обучение на 

стажанти на територията на Университетска болница „Лозенец”. 

Под нейно научно ръководство успешно са защитили 23 

дипломанти, а понастоящем провежда научно ръководство на 8 

дипломанта. До момента има 14 рецензии и становища като член 

и председател на научни журита за придобиване на научни 

степени и звания и за заемане на академични длъжности, както и 

7 рецензии на дипломни работи на студенти. Доц. Р.Пешева е 

била научен ръководител и консултант на голям брой курсови 

работи на студенти от магистърски и бакалавърски програми на 

студенти от различни специалности: Психология, Медицина, 

Социални дейности, Интегративна Биоетика и други. Изнася 

лекции по 2 дисциплини и в 3-тата научно-образователна степен 

на висшето образование - „доктор” и е научен ръководител на 2-

ма докторанти по клинична психология. 

 

  Други професионални дейности: 

  Тя притежава богат опит в обучителни тренинги за 

представители на висшето командване в БА и на екипи, 

участващи в международни мисии, на военни наблюдатели, на 

военни лекари и др.; индивидуални кризисни интервенции, 

групови антикризисни интервенции /дебрифинг/ с военни 

наблюдатели и други специалисти в БА, както и обучителни 

тренинги за комуникативни и бизнес-умения и тренинги и 

обучение на различни групи медицински специалисти. 
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  Заключение: 

  От представената справка за научно-публикационната и 

преподавателската дейност на доц.д.пс.н. Румяна Крумова- 

Пешева може да се направи извода, че тя е  утвърден учен 

изследовател със свой авторитет, признание и трайни, 

целенасочени, задълбочени научни интереси и има значими 

приноси в сферата на клиничната психология и клиничната 

социална работа в теоретичен и емпиричен аспект. Със своята 

публикационна и научно-практическа дейност, дългогодишен 

клиничен опит тя обогатява и повишава качеството на учебния 

процес. 

  На базата на запознаване със задълбочената и 

многоаспектна научно-изследователска и преподавателска 

дейност и научно-изследователски приноси давам положителна 

оценка на кандидата и предлагам на уважаемите членове на 

научното жури  доц. д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева 

да бъде избрана за академичната длъжност „професор” по 

професионално направление  3.2. Психология /клинична 

психология/. 

 

 

 

 

 

   Изготвил становището: доц.дм Вержиния Боянова 

 

 

06.09.2018г. 
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