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Даниела  Тодорова  –  Папанчева  завършва  бакалавърска 

степен по Психология през 2006 г. с отличен успех, а през 2009 г. 

придобива  и  степента  магистър  по  Клинична  и  консултативна 

психология  в  СУ  „Св.  Климент  Охридски”.  Тя  притежава  и 

допълнителна  квалификация  по  конгнитивно-поведенческа 

психотерапия,  психодрама и фамилна психотерия,  което й дава 

възможност да работи като психотерапевт,  котерапевт и семеен 

консултант.  От  2008  г.  Д.  Тодорова  работи  като  психотерапевт 

(индивидуална и групова психотерапия), супервизор и обучител в 

Институт  за  индивидуална  и  групова  психотерапия  „Бернхард 

Ахтерберг”.

Даниела Тодорова – Папанчева е зачислена за докторант на 

самостоятелна  подготовка  по  научната  специалност  „Обща 

психология  /Психология  на  здравето/”  от  2009  г.  към  Катедра 

„Обща, експериментална и генетична психология” към специалност 

Психология на СУ „Св. Климент Охридски”. Научен консултант на 

докторантката е проф. д.пс.н. Хайгануш Силгиджиян.

През  последните  години  сме  свидетели  на  преход  от 

теоретичните  модели  за  избягване  и  лечение  на  болестните 

разстройства  към  модел  за  саморегулация  и  оптимизация  на 

позитивното здраве. В началото на ХХІ век една от основните цели 



на  психологията  на  здравето  е  използването  на  получените  по 

емпиричен  път  данни  за  подпомагане  на  хората  за  по-

здравословен начин на живот. Основна задача на психологията на 

здравето  е  да  разработва  специфични  методи  и  неспецифични 

програми за профилактика, за оценка и корекция на неадекватни 

поведенчески  модели,  за  повишаване  на  индивидуално-

психологическата ценност на здравето.

В този смисъл настоящата докторска дисертация, посветена 

на  проблема  за  психосоциалните  и  психологически  фактори  и 

конструкти,  които  оказват  влияние  върху  сърдечно-съдовите 

заболявания, е актуална и значима както от теоретична, така от 

гледна  точка  на  приложимостта  на  получените  резултати  за 

социалната и клиничната практика. В този контекст търсенето на 

психичните  и  психосоциалните  причини  на  болестната  проява, 

психотерапевтичната  подкрепа  на  лечебния  процес,  както  и 

пълноценното  използване  на  психологическите  ресурси  за 

превенция  на  сърдечно-съдовите  заболявания,  представляват 

добра  възможност  за  оптимизация  на  тяхното  лечение.  От 

социокултурна  гледна  точка  това  е  позитивен  знак  за 

постепенното  изместване  на  традиционния  еднолинеен 

медицински модел от съвременния многомерен био-психо-социо-

екзистенциален подход на холистично възприемане на здравето и 

болестта.  В  тези  интерпретативни  рамки  акцентът  е  поставен 

върху обяснителния модел за оздравителния процес в рамките на 

психологията на здравето.

Докторската  дисертация  е  разработена  в  рамките  на  213 

стандартни  машинописни  страници  и  съдържа  две  части, 

структурирани от  гледна  точка  на  теоретичното  и  емпиричното 

изследване  на  проблематиката.  Още  в  началото  бих  искала  да 

изтъкна  фактът,  че  Д.  Тодорова  –  Папанчева  използва  10 

литературни  източника  на  български  и  457  на  английски  език, 

които  са  релевантни  и  представителни  за  изследваната 

проблематика.
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Теоретичната част е структурирана в две глави. В  първа 

глава са описани психосоциалните и психологическите фактори и 

конструкти,  разглеждани  в  научната  и  клиничната  литература, 

като  повлияващи  сърдечно-съдовия  патогенезис,  болестните 

прояви, лечебния процес и характера на крайния изход. На това 

теоретично  равнище  подробно  са  представени  съвременните 

концепции  за  психосоциалния  стрес,  хроничния,  острия  и 

субострия  житейски  стрес,  социалната  изолация,  липсата  на 

социална  подкрепа  и  социокономическия  статус  в  тяхната 

взаимовръзка със сърдечно-съдовите заболявания. Също така са 

описани  подробно  половите  различия  при  хроничен  и  субостър 

стрес  и  сърдечно-съдовите  заболявания.  Д.  Тодорова  обръща 

специално внимание на депресията и свързаните с нея синдроми и 

съдречно-съдовите  заболявания –  позитивни емоции,  чувство за 

безнадеждност, алектситимия и синдрома на витално изтощение, 

синдрома на тревожност, хипохондричния синдром и астеничните 

прояви. Направен е анализ на факторите за здравно свързаното 

поведение и водещия стил на живот, както и на някои личностови 

черти,  влияещи  върху  сърдечно-съдовите  заболявания  (Аз-

ефективност,  възприет  контрол,  локализация  на  контрола, 

диспозиционен  и  нереалистичен  оптимизъм,  негативна 

афектиност  и  атрибутивен  стил).  Прави  впечатление,  че 

изложението  на  факторите  за  повлияване  е  последователно  от 

гледна  точка  на  комбинаторното  им  естествено  наслагване  във 

функционални модели, което обуславя взаимовръзките между тях.

Във втора глава на първата част е описан системния подход 

при  изследването  на  психологичните  болестни  предиктори  и 

сърдечно-съдовите  заболявания  като  например:  идеите  за 

психичното  предсказване  на  соматичните  болестни  прояви, 

саморегулативния  модел  на  Левентал  и  оптимизирането  на 

лечението,  личностови  типове  А,  Б  и  Д  и  връзката  им  със 

заболявания от този род,
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След всеки психологичен фактор или отделен субконструкт 

са  проследени  специфично  задвижваните  от  него 

патофизиологични  механизми  на  повлияване  върху  телесното. 

Също така са описани правените до този момент конкретни опити 

за  психотерапевтично  интервениране на  отделните  психични 

прояви с участие в болестния изход.

В  тази  част  на  разработката  новата  парадигма  на 

психологията на здравето е обогатена със съвременните идеи за 

ресурсния или енергетизиращ модел за саморегулацията и здравно 

свързаното поведение.

Д.  Тодорова  –  Папанчева  прави  опит  за  разработване  на 

интегративен  модел  за  терапия,  съчетаващ  предиктивните 

психологични променливи, изследвани до този момент поотделно 

или  в  клъстерни  модели  от  по  два  фактора,  който  също  така 

обхваща  цялостния  личностов  конструкт  с  неговите  афективни, 

когнитивни, репрезентативни и поведенчески диспозиции.

От  всичко  представено  в  теоретичната  част  може  да  се 

направи  заключението,  че  Д.  Тодорова  демонстрира  изявен 

стремеж  към  задълбочаване  на  знанията  и  уменията  си.  Тя  с 

лекота усвоява теоретични конструкции и понятийни схеми, като 

проявява способност от обемен научно-изследователски материал 

да синтезира конкретни и потенциално приложими идеи.

Забележките към тази част на разработката се отнасят до 

начина цитиране на използваните източници и автори, предимно 

на английски език.

Във втората част на разработката Д. Тодорова – Папанчева 

представя  целта,  хипотезите,  задачите,  процедурата  на 

емпиричното изследване, използваните инструменти и методи за 

проверка  на  изследователските  хипотези.  Докторантката  си 

поставя  за  цел  да  верифицира  допускането,  че  основни 

предиктори  на  болестния  и  оздравителния  процес  са 

депресивитета,  тревожността,  негативната  ефективност  и 

социалната  инхибираност  на  личностов  тип  Д,  както  и 
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измеренията на когнитивните и афективните репрезентации. За 

постигането  на  поставената  цел  Д.  Тодорова  -  Папанчева  си 

поставя  за  задача  да  адаптира  за  български  условия 

специализираните  за  сърдечно-съдовите  болестни  прояви 

въпросници за оценка на изследваните личностни измерения, на 

психологични прояви и адаптивния потенциал.

При  изследването  са  приложени  два  подхода.  Първият  е 

номотетичен,  който  се  състои  от  прилагане  на  специализирана 

батерия от тестове за около 25-35 минути. Батерията от тестове 

включва:

-  Тест  за  тревожност  на  Цунг  (еднофазов  въпросник  за 

самооценка), адаптиран за целите на изследването;

-  Специализиран  за  сърдечно-съдова  депресия  въпросник 

CDS;

- Кратък въпросник за възприемането на болестта  (BIPQ) с 

девет субскали;

- ,,Личностов Тип – Д Скала – 14” (DS 14). 

Вторият  подход,  който  е  използван  в  емпиричното 

изследване,  е идеографичен.  За  целта  е  използвано 

полуструктурирано интервю, основаващо се на разработената от 

Розман  методика  за  изследване  на  „коронарно-податлив” 

поведенчески модел, отнемащо между 60-75 минути. В интервюто 

са включени осем големи области от въпроси.

Смесената теоретична и методологична обосновка е опит за 

преодоляване  на  ограниченията  на  линейността,  като  се  следва 

интегративната концептуалност при формирането и на тестовата 

батерия  с  цел  да  се  покрият  максимален  брой  конструкти  (без 

прекомерна повторяемост или акцентираност), но с вероятностно 

патогенно сърдечно повлияване в съчетание с полуструктурирано 

интервю.

В глава  трета  на  втората  част от  разработката  са 

представени резултати от проведено емпирично изследване.
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Изследването е проведено през 2009 г., като  изследваните 

лица  са  с  диагноза  ИБС  на  възраст  от  54  до  81  години. 

Емпиричното изследване е допълнено и с нова извадка от 30 души 

от  следоперативен  период.  По  този  начин  докторантката 

представя  лонгитюдно  изследване,  което  представлява  основен 

принос на разработката.  Изследвани са също така  60 души без 

сърдечно-съдово  заболяване  като  контролна  група,  която  е 

тестирана само с Личностов тип Д – Скала 14 (ДС14).

За постигане целта на изследването, проверка на хипотезата 

и решаване на поставените задачи са използвани следните методи:

- Факторен анализ – приложен за проверка на структурната 

организация на използваните въпросници;

-  Аайтем анализ  –  използван  за  проверка  на  вътрешната 

консистетност  на  отделните  скали  от  различните  въпросници,  а 

също така за проверка на тест-ретест резултатите;

-  Методи  от  описателната  и  дедуктивната  статистика  – 

използвани са корелационен анализ, т-тест за свързани извадки, 

дисперсионен и стъпков  регресионен анализи за установяване на 

вариацията  на  изследваните  феномени  при  различните  групи 

изследвани лица и техните взаимовръзки.

Получените  резултати  са  описани  коректно  на  високо 

професионално ниво. Представените в табличен и графичен вид 

данни  от  емпиричното  изследване  дават  възможност  за  ясно 

отграничаване  на  значимите  взаимовръзки  между  изследваните 

феномени.  Много  добро  впечатление  правят  обобщението  на 

резултатите  и  изводите  от  емпиричното  изследване,  които 

показват  компетентността  на  Д.  Тодорова  -  Папанчева  да 

анализира  и  интерпретира  резултати  от  емпирични 

психологически изследвания и да прави заключения за социалната 

и  клиничната  практика.  Всичко  това  показва  подчертан 

задълбочен  изследователски  интерес  към  разглежданата 

проблематика.
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В  глава  четвърта  на  втората  част на  дисертацията  са 

представени  резултатите  от  качествен  анализ  от  проведеното 

полуструктурирано  интервю,  като  са  описани  обобщените 

наблюдения  на  някои  отчетливо  изразени  явления,  които 

закономерно  са  регистрирани  при  повечето  от  интервюираните 

пациенти  със  сърдечно-съдови  заболявания.  Наблюденията  са 

подбрани по своята смислова асоциативна релация за допълване и 

обяснение на резултатите от приложените статистически анализи. 

Направен  е  опит  за  разработване  на  интегративен  модел  за 

терапия,  която  да  обхване  цялостния  личностов  конструкт  с 

неговите  афективни,  когнитивни,  репрезентативни  и 

поведенчески диспозиции.

В  заключението  на  дисертацията  докторантката  прави 

обобщение  на  получените  резултати  от  проведеното  емпирично 

изследване, като анализира тяхната приложимост в практиката от 

гледна  точка  на  обогатяването  на  терапевтичните  стратегии  за 

интервенция в клиничната практика при оздравителния процес.

Необходимо е  също да  се  отбележи коректното  отношение 

към резултатите от емпиричното изследване, въз основа на което 

Д. Тодорова - Папанчева извежда и формулира някои ограничения 

на изследователския подход, което не е често срещана практика в 

разработките.

Препоръките ми  към  разработката  са  предимно  от 

техническо естество и се свързват с цитирането на използваните 

източници  и  на  авторите.  Емпиричното  изследване  има 

практическо  приложение,  като  в  настоящата  разработка 

обобщенията  и  предложенията  са  подходящи  предимно  за 

академична публикация. Ако трудът се предложи за печат, което 

убедено предлагам, вероятно ще бъде необходимо да се направят 

някои допълнения в анализа, които се отнасят до практическото 

приложение на резултатите от изследването.

Представената  от  докторантката  справка  за  научните 

приноси  и  авторефератът  отразяват  основните  положения  и 

7



постижения на дисертационния труд. По темата на дисертацията 

са представени публикации, които адекватно отразяват основните 

изследователски постижения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Смятам, че работата е написана коректно и културно. При 

разработката на докторската дисертация Д. Тодорова – Папанчева 

демонстрира висок професионален стил и показва компетентност 

и умения да анализира теоретични подходи и емпирични данни, 

въз  основа  на  които  да  прави  съответните  значими  изводи  и 

заключения за социалната и клиничната практика.

Също  така  смятам,  че  представеният  дисертационен  труд 

представлява цялостно и актуално изследване в значима област на 

съвременната психология. Научните приноси са от методологичен, 

теоретичен и приложно-практичен характер.

Като  имам  предвид  актуалността  на  темата  на 

дисертационния  труд,  успешно  проведеното  емпирично 

изследване  и  професионалния  теоретичен  анализ  на 

изследователските  данни,  предлагам  на  уважаемите  членове  на 

Научното жури да гласуват за присъждането на образователната и 

научна  степен  „доктор”  по  професионално  направление  3.2 

Психология  (Психология  на  здравето)  на  Даниела  Любомирова 

Тодорова - Папанчева.

29.08.2011 г. ПОДПИС:

гр. София (доц. д-р С. Карабельова)

8


