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 На конкурса за заемане на академичната длъжност „Професор“ по 

професионално направление 3.2 Психология (клинична психология), 

обявен в Държавен вестник, бр. 33/17.04.2018 г. за нуждите на катедра 

„Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ към 

Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, документи е 

подал един кандидат – доц. д.пс.н. Румяна Крумова-Пешева. От формална 

гледна точка са спазени всички законови изисквания, така че процедурата 

по конкурса е напълно редовна. 

Доц. Румяна Крумова-Пешева е завършила специалност 

„Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има два 

успешно защитени дисертационни труда в областта на клиничната 

психология и психотерапията на тема: „Модел на психологическа работа 

при пациенти с трансплантация на орган“ и „Психична готовност за 

донорство в трансплантационната практика“. Академичното й развитие 

преминава основно в същия университет, където през 2016 г. е избрана с 

конкурс за доцент.  

Формирането на Румяна Крумова-Пешева като клиничен психолог и 

психотерапевт започва още в рамките на студентските й години, когато тя 

стартира обучението и формирането си по психотерапия.  Провежда голям 

брой теоретични и практически семинари, индивидуална и групова 

супервизия, индивидуален и групов личен опит, клиничен стаж в МБАЛ 



„Пирогов“ - София, Медицинска академия - София, Военно-медицинска 

академия - София, в различни психиатрични и соматични клиники. 

Обучението й включва също различни последователни и дългосрочни 

модули в областта на психодиагностичните и психометрични процедури, 

на консултативните и психотерапевтични подходи.  

Развитието на доц. Румяна Крумова-Пешева като професионалист в 

голяма степен е свързано с нейното формиране и сериозен ангажимент в 

областта на психоаналитичната психотерапевтична перспектива. 

Теоретичната й подготовка включва участия в проекти за обучения и 

супервизии, семинари, летни школи и др., организирани от 

Международната психоаналитична асоциация, Френско-българския проект 

по психоанализа, Групата за развитие на психоаналитичната практика в 

България, на която  е съ-основател и активен член. Продължителността и 

сериозността на тези обучения са гаранция за задълбочения интерес и 

подготовка в областта на психоанализата като теория и практика. Член е на 

Националния регистър на психотерапевтите в България и  квалифициран 

член на Българската асоциация по психотерапия. Дългогодишен член е и 

на Дружеството на психолозите в България. Била е председател на 

Дружеството за психоаналитична психотерапия. Участва активно в 

обучението на бъдещи психотерапевти като води семинари, лична терапия, 

индивидуална и групова супервизия на колеги и др.  

Доц. Крумова-Пешева притежава богат преподавателски опит в 

бакалавърски и магистърски степени на обучение. На бакалавърско 

равнище тя води курсове по клинична и медицинска психология, 

психопатология, диагностика и консултиране в клиничната практика, 

групов процес и лечение, психотерапевтични подходи и интервенции, 

практикуми и др.  На магистърско ниво провежда лекции по 

психоаналитична психотерапия, трансплантационна психология, 



професионалното общуване в клиничната практика, психологично 

консултиране, психотерапия и етика, психоанализа и медицина, 

психоаналитична психопатология, рефлексия върху практиката на З. 

Фройд, практическо обучение на стажанти и др. Има курсове и на 

докторантско ниво, свързани с темите на психоаналитичната парадигма 

като теория и психотерапевтичен метод, с трансплантацията и донорството 

на органи в техните психологични и психотерапевтични аспекти. 

Румяна Крумова-Пешева притежава значителен опит в научно 

ръководство на бакалаври, магистри и докторанти, както и от участие в 

научни журита по защита на дисертации и по хабилитации. Всичко това е 

свидетелство за нейните способности в преподаването на знания и умения, 

както и като цяло в областта на професионалната комуникация. 

Доц. Крумова-Пешева е участвала многократно в организирането и 

провеждането на научни форуми, в рецензентска и редакторска работа, в 

ръководство и реализация на значими проекти, конгреси, кръгли маси и 

конференции. Председател е на Организационния комитет на Втория 

национален конгрес по клинична психология с международно участие. 

Участва в ръководството и реализацията на Проект  „Достойно 

партньорство“ – подкрепен от Фондация „Демократична мрежа“, насочен 

към автономизиране на незрящите хора в България. Член е на 

Инициативен комитет за предложения относно промени в Закона за 

трансплантация на органи, тъкани и клетки. Участва активно в 

организацията и провеждането на важни научни и обществени форуми по 

въпросите на донорството и трансплантацията на органи в България. Съ-

основател и съ-организатор е на Френско-българския проект по 

психоанализа. 

Доц. Румяна Крумова-Пешева има богата дългогодишна 

консултативна и психотерапевтична практика на територията на Военно-



медицинска академия и Университетска болница „Лозенец“ (бивша 

Правителствена болница) с разнородни групи пациенти, което става 

сериозна основа и на научно-изследователски й стремежи, обобщения и 

открития. Нейни специализирани клинико-психологични методики са 

внедрени и успешно се използват в медицинската практика в България. 

За участие в конкурса са предложени 54 научни публикации, от 

които: 1 учебник, 3 студии и 50 статии – всички, групирани в следните 

съдържателни области: публикации, свързани с консултативна и 

психотерапевтична практика с различни групи пациенти, публикации, 

свързани с темите на донорството и трансплантацията на органи, 

публикации, свързани с теорията и практиката на психоаналитичната 

психотерапия и публикации, свързани с институционалната практика. 

Всички материали представляват изчерпателен и задълбочен синтез на 

богатия клиничен опит на кандидата. 

Румяна Крумова-Пешева има издадени също още три монографии: 

„Изследвания по трансплантационна психология“, „За някои психологични 

аспекти на донорството на органи“ и „Донорството на органи – желание, 

решение и готовност“, книга и практическо ръководство „Психотерапия и 

трансплантация“. Съавтор е в „Приложно ръководство и методики за 

психологична работа на командния състав от Българската армия. 

Психопрофилактични и изследователски програми“. Учебникът 

„Психологично консултиране в медицинската практика“ е създаден изцяло 

на базата на клиничния опит и наблюдение. Предназначен е за студенти по 

медицина, психология, социална работа, здравни грижи, медицинска 

рехабилитация и ерготерапия и др. Подходящ е за всички 

професионалисти, ангажирани в сферата на помагащите професии. 

Съдържа три глави: „Принципи и методология“, „Психологично 

консултиране на различни групи пациенти“ и „Тенденции и перспективи“. 



Доц. Румяна Крумова-Пешева основава и развива до настоящия 

момент ново научно и практическо направление в психологичната наука в 

България – Трансплатационна психология. Тя създава Модел за 

психологична и психотерапевтична работа с пациенти, очакващи и с 

трансплантация на орган, Модел за психологична и психотерапевтична 

работа с потенциални и реални донори на органи за трансплантация и 

Модел за психологична и психотерапевтична работа в болнична 

институция. Конструира специализирани методики за психологична 

оценка на пациенти, нуждаещи се от трансплантация на орган, за 

проследяване на емоционалната динамика при пациенти, очакващи и с 

трансплантация на орган, за психотерапевтично проследяване на пациенти 

с трансплантация на орган, за психологична оценка на потенциални 

донори на органи за трансплантация, за оценка на психичната готовност за 

донорство и за психотерапевтично проследяване на донори на органи за 

трансплантация. Методиките нямат аналог в българския и световния опит 

до момента. Автор е също на Методика за провеждане на психологична 

работа в рамките на малката войскова единица, която е практическо 

ръководство за командири на взводове от национален мащаб, както и за 

участие в международни мисии извън страната. Съвместно със свои колеги 

създава Програми за профилактика на наркоманно поведение и 

алкохолизъм в Българската армия. за въвеждане на психологични методи и 

подходи за подобряване на дисциплината в Българската армия и за 

психологично консултиране на свръхсрочнослужещи и членове на техните 

семейства. Въвежда в клиничната практика две нови научни понятия при 

работата с пациенти с трансплантация на орган - “нарцистична 

несигурност” и “страх от анихилация и смърт”.  За първи път в България 

внедрява научен и приложен конструкт, наречен „психична готовност за 

донорство“. За разбиране и интерпретиране на сложната природа на 

донорския акт въвежда в психотерапевтичната практика идеята за 



присадения нов орган като нов свръхазов елемент, който регулира 

взаимоотношенията „донор – реципиент“ в етапите на 

следтрансплантационния период и се явява централен компонент при 

психичното „усвояване“ на присаждането. До момента в литературата по 

въпроса не съществува подобна теза. Явява се напълно нова идея в сферата 

на психоаналитичната парадигма с нейните различни модалности. 

В обобщение на изложеното дотук становище искам да подчертая, че 

с представените  научни разработки и с осъществяваната учебно-

преподавателска, изследователска и практико-приложна дейност 

кандидатът за придобиване на академичната длъжност „професор" доц. 

д.пс.н. Румяна Крумова-Пешева удовлетворява задължителните условия на 

ЗРАСРБ, както и на съдържанието на наукометричните оценки. С 

убеденост декларирам, че намирам за основателно да предложа нейната 

кандидатура да заеме академичната длъжност „ПРОФЕСОР" в катедра 

„Социална, организационна, клинична и педагогическа психология" по 

професионално направление 3.2. Психология (клинична психология). 

 

05.08.2018 г.                                                       Автор:                        

   

(проф. д.пс.н. Л. Георгиев) 

 


