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Служебен адрес 

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра по 
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Служебен телефон: (++ 359 2) 93 08 482, 93 08 476  

Факс: (++ 359 2) 943 44 47 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 1976 – 1980: Висше образование по психология в СУ “Климент Охридски”, 

квалификация: дипломиран психолог,  

2. Втора специалност: български език 

3. 1981 – 1984: Докторат в областта на експерименталната психология 

4. 1996 – 1997: Магистърска степен по клинична психоаналитична психология и 

психопатология (дипломиран клиничен психолог) в университета Париж 5, 

Сорбона – “Науки за човека” (DEA de psychologie clinique, pathologique et 

psychanalytique).  

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Психоаналитично обучение  

(статут: психоаналитик, кандидат на Международната психоаналитична асоциация) 

Лична анализа 

- 1996-1997 – в Института на Парижкото психоаналитично дружество, Париж, 

Франция; 

- 2002-2005 – в Източноевропейския институт на Международната 

психоаналитична асоциация и Европейската психоаналитична федерация „Хан 

Грьон Пракен”; 

 

Теоретично обучение 

      -     2009 – 2011 – проект за обучение и супервизия  на обучаващи се 

психоаналитици и анализанти, финансиран от МПА (Международната 

психоаналитична асоциация); 

- 1995, 2002, 2004, 2005 - семинари и летни школи на Източноевропейския 

институт на Международната - психоаналитична асоциация и Европейската 

психоаналитична федерация; 

- 2003-2005 – Българо - френски проект за развитие на психоаналитичната 

практика в България; 

- от 2004 – Българо - италиански проект за развитие на психоаналитичната 

практика в България; 

- от 2009 – психоаналитични семинари на Групата за развитие на 

психоаналитичната практика в България (проект 2009 – 2011), финансиран от 

Международната психоаналитична асоциация; 

- 1996-1997 - в Института на Парижкото психоаналитично дружество, Париж, 

Франция; 



- от 1995 – семинари на Групата за развитие на психоаналитичната практика в 

България; 

 

Специализации 

2014 – курс 101 по транзакционен анализ (30 часа), обучител Фл. Платио - Белгия 

2005 – краткосрочна специализация по психосоматика, психоаналитична перспектива, в 

Центъра на Асоциацията за използване на изкуствен бъбрек, Париж, Франция, член на 

екипа на проф. Доминик Кюпа; 

2004 – краткосрочна специализация по психоаналитична психотерапия и психоанализа 

с деца и юноши в Център “Алфред Бине” на Асоциацията за психично здраве на ХІІІ 

район на Париж, Франция, член на екипа на д-р Мишел Венсан; 

2001 – специализация по медиация за разрешаване на конфликти – НБУ, факултет за 

продължаващо обучение, преподавател – проф. Сара Зисман; 

1998 – краткосрочна специализация по проблеми на психологическото оценяване 

(психодиагностика) в лабораторията по клинична психология в университета Париж 5 

(Сорбона –“Науки за човека”) 

1998 - краткосрочна специализация по проект ТЕМПУС на Центъра по когнитивна 

наука на НБУ в университета в Лиеж, Белгия по проблеми на оптимизацията на 

оценяването в бакалавърско ниво на обучението по психология; 

1997 – клиничен стаж в Болничен център “Света Ана”, Париж, Франция -  SM 25/26 – 

психиатрична клиника на проф. Д. Богораз - 5 месеца в рамките на магистърската 

програма по клинична психология; 

1996 – обучение по интерактивни методи за преподаване по проект на НБУ; 

1994-1995 – Специализация по проективна психология – обучение за работа с теста на 

Роршах и ТАТ – първо ниво на университетска диплома в университета Париж 5 

(Сорбона –“Науки за човека”), Париж, Франция; 

1994-1995 – Специализация по психологическо консултиране в университета Париж 5 

(Сорбона –“Науки за човека”), Париж, Франция; 

1991-1992-1993 – Обучение по позитивна психотерапия, психосоматична медицина и 

междукултурна психиатрия – ВМИ, проведено от Носрад Песешкиян; 

1990 – Тренинг върху методи за развитие на креативното мислене в парадигмата на 

Едуард де Боно, организирано от МОН; 

1986 – Краткосрочна специализация по проблеми на експерименталната 

психосемантика във факултета по психология на Московския държавен университет; 

 

Специализирано обучение за работа с психологически тестове от категория “С” 

1996 – обучение за работа с тест за интелигентност на Векслер – детска форма – Център 

по хигиена, София, обучител Зоя Михайлова; 

2008 – обучение за работа с теста на Коста и Макрий по петфакторния модел на 

личността – обучение в ОС България; 

2009 – обучение за работа с ММРІ 2 – обучител - професор Марко Джанини от 

университета във Флоренция; 

2010 – 2012 (всички нива) обучение за работа с теста на Роршах по модела на Дж. 

Екснер - обучител - професор Марко Джанини от университета във Флоренция. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

А. В СУ”Св.Климент Охридски” 

В бакалавърско ниво на специалност Психология 

Експериментална психология – първа част, 30 часа лекции, първи семестър 

Психологическо измерване и оценяване – 60 часа лекции, пети и шести семестър 



 

В магистърско ниво на специалност Психология 

Програма “Детско-юношеска и училищна психология, диагностика и консултиране” 

- Психологическо измерване и оценяване – 60 часа лекции в предварителната 

програма за студенти с хуманитарна бакалавърска степен 

- Проективни методи – избираем курс - 30 часа лекции в първи семестър на 

основната програма 

 

Програма “Трудова и организационна психология” 

- Планиране и развитие на кариерата – 30 часа лекции, първи семестър (актуално) 

- Мениджърът като организационен лидер – 30 часа лекции, втори семестър (2001 

– 2011) 

- Експеримент и дизайн на психологическото изследване – 30 часа лекции, втори 

семестър (2009-2010, от 2016 актуално) 

 

Програма “Организационно поведение и консултиране на организациите” 

- Планиране и развитие на кариерата – 30 часа лекции – втори семестър 

(актуално) 

- Мениджърски умения и компетентност – 30 часа лекции – трети семестър (2001 

– 2011) 

- Експеримент и дизайн на психологическото изследване – 30 часа лекции, втори 

семестър (2009-2010, актуално от 2016) 

 

Други курсове, четени в различни периоди в СУ 

2002, 2004 – Психологически методи за професионален подбор - СДК 

1995-96, 2000-2001 – спецкурс “Увод в приложението на теста на Роршах” – 30 часа 

лекции за студенти по психология, специализации по клинична психология и 

психология  на развитието 

1991-2000 – спецкурс “Техники с рисуване в психологическото изследване на 

личността” - 30 часа лекции за студенти по психология, специализации по клинична 

психология и психология  на развитието 

1991-1994 – лекции по експериментална психология за студенти по психология (30 часа 

от 60 часов курс) 

1989-1992 – лекции по когнитивна психология за студенти по информатика, ФМИ на 

СУ 

1984-1986 – лекции, упражнения и практика по методика на обучението по психология 

в специалност психология 

1980 – 1991 – упражнения по експериментална психология в специалност психология 

 

 Б. Гост преподавател в европейски университети  

2011, 2013 – гост професор по програма Еразъм в Университет Париж 10 – Нантер, 

лекции в МП по клинична психология 

2009, 2008, 2003, - гост професор по програма Еразъм в Университет “Люмиер” (Лион 

2), Франция 

2002 – гост професор по клинична психология за един месец в Университет “Люмиер” 

(Лион 2), Франция 

1991 - Йоанина, Гърция, педагогически институт 

 

 В. Гост преподавател в български университети и програми за обучение и 

развитие на специалисти по лична покана 



- 2006 – 2008 – тренинги по екипно развитие (“Либхер”, “Стинг фарма” и др.) 

- 2005 – Ефективната комуникация – Програма за следдипломна квалификация 

“Леге артис” на фармацефти, организирана от “Стинг фарма” и Съюза на 

фармацефтите в България 

- 2002 - 2006 – ИПАЕИ (Институт по публична администрация и европейска 

интеграция) при Министерски съвет на РБ – обучение на топмениджъри и на 

новоназначени мениджъри в държавната администрация; 

- лекции във Варненски, Пловдивски, Бургаски, Благоевградски и 

др.университети по тяхна покана; 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  И ПРИЛОЖНА РАБОТА (теми на по-важните 

проекти от последните 10 години)  

 

2016 

Изготвяне на техническо задание за разработване на инструментариум за кариерно 

ориентиране на ученици, застрашени от отпадане – МОН – позиция – ръководител на 

проекта 

 

Студентският път през университета – международен проект, ръководен от 

университета Париж 10, ръководител за България   

 

2015 
Читателски практики в България, 2014 г.”, позиция – консултант психолог. Проектът се 

финансира от НИС на СУ и от асоциация „Българска книга”, ръководител на проекта – проф. А. 

Кьосев (СУ) 

 
Академичен наставник по проект „Студентски практики” на МОН по „Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” ; 

 

2014 

Изготвяне на техническо задание за възлагане на обществена поръчка за избор на 

изпълнител, които ще предостави психодиагностични инструменти (10 броя) за оценка 

и работа с правонарушители със специални потребности в изпълнение на дейности 3.3 

и 3.4. от проекта – ГДИН (Главна дирекция за изпълнение на наказанията) – 

ръководител на проекта 

 
Академичен наставник по проект „Студентски практики” на МОН по „Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” ; 

 

2013г.   
Проект „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, 

агресията и други негативни прояви” по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 

„Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013 г.” – позиция ключов експерт 
 

Разработване на техническо задание по обособена позиция 4„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО 

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА 
ДИАГНОСТИКА И СЪВЕТВАНЕ – МОН – ръководител на екипа. Техническото задание се 
изпълнява като част от система за кариерно ориентиране на Министерството на образованието 
и науката. 
 



Проект „Проучване върху настоящите методи за тестиране на лишените от свобода и 

анализ на обучителните нужди“ по проект NFM-2013- BG15-3 „Подобряване на 

компетенциите на персонала в психологическия подбор и консултирането“ -  ГДИН – 

ръководител; 

 

 „Оптимизиране на дейността на специалистите от детска градина „Веселото гардже” – 

ръководител. 

 

2010 – 2012 г. 

Психологически профили на зависимости – сравнително българо-френско изследване – 

дейностите от първата година на проекта са финансирани от фонд „Научни 

изследвания” на СУ, позиция - ръководител на проекта от българска страна 

 

2010 г.  

Проект за разработване на програма за супервизиране на студентските стажове в 

бакалавърско ниво – ниво експерт (академичен супервизор) – финансиран по 

оперативна програма  “Развитие на човешките ресурси” – СУ – позиция експерт 

 

Проект “Разработване на програма за превенция на насилието в училище в рамките на 

студентски стажове на студентите по психология” – финансиран чрез МОМН по 

оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – НБУ 

 

2009 г.  

Проект “Чудото да говориш отново” – проект, финансиран от АХУ, позиция – експерт 

клиничен психолог 

 

2007 г. 

Сравнително изследване на представите за помагащите професии у различни групи 

лица, финансиран от фонд “Научни изследвания” на СУ – автор и ръководител на 

проекта 

 

2006 - 2007  

Европейски проект (програма „ФАР”) “Подобряване качеството на живота на лица с 

психични увреждания”, позиция – главен експерт. Ръководител на проекта проф. 

Джереми Кондор; 

 

НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ 
От 2000 до 2017 – 10 докторанти, 2 – в третата година, 1 – отчислен с право на защита, 

7 успешно защитили,  

 

УЧАСТИЕ В ЖУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИИ И ХАБИЛИТИРАНЕ 

РЕЦЕНЗИИ и СТАНОВИЩА  НА ДИСЕРТАЦИИ И ХАЛИБИЛИТАЦИИ 

 

За професор: 1 становище 

За доцент: 1 рецензия 

За доктор на науките – 3 рецензии 

За доктор по психология – 8 рецензии 

Председател на жури – на две защити на дисертации 

 

 



ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ 

От 2012 – член на националната тестова комисия към Дружеството на психолозите в 

България. 

От 2010 – член на комисия “Клинична и консултативна психология, психология на 

здравето” на Дружеството на психолозите в България за EuroPsy Certificate of 

Psychology (членовете на тази комисия се номинират от професионалната общност и се 

избират на годишно общо събратие на дружеството) 

от 2004 – член на Национална експертна комисия  към Национален филмов център 

2004-2007 – член на Специализирания научен съвет по психология при ВАК 

2003 – 2004 – член на държавната изпитна комисия по обществени науки за провеждане 

на зрелостните изпити към МОН 

 

АДМИНИСТРАТИВНА И ОРГАНИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СУ 

От 2008 – член на Общото събрание на СУ 

2003 – 2007  – член на Факултетния съвет на Философски факултет на СУ  

2003 – 2007 – член на Мандатната комисия на СУ 

от 1999 – Ръководител на Лаборатория по психологическо оценяване и консултиране 

към философски факултет на СУ (автор и на проекта за създаването й) 

  

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАУЧНИ ФОРУМИ 

2015 – член на организационния комитет на международна научна конференция 

„Лидерство и организационно развитие”, България, юни, 2015 

2013 - член на научния комитет на Седми национален конгрес по психология на 

Дружеството на психолозите в България, съпредседател на секцията по методология и 

методи за психологическо изследване; 

2008 – член на научния комитет на Пети национален конгрес по психология на 

Дружеството на психолозите в България, председател на секцията по методология и 

методи за психологическо изследване; 

2006 – съпредседател от българска страна на Международна конференция “Насилие, 

престъпление, общество”, инициирана от института “Филип Пинел” – Монреал,  

Канада, СУ “Св. Климент Охридски” и Фондация “Отворено общество” - София, 

септември 2006, член и на научния комитет; 

2005 – член на организационния комитет на Трети национален конгрес по психология 

на Дружеството на психолозите в България, председател на секцията по методология и 

методи за психологическо изследване; 

2005 – член на организационния комитет на ХІІ-та лятна школа за психоаналитици, 

организирана от Международната психоаналитична асоциация; 

2003 – 2005 – съавтор и ръководител на академичната част на Френско-български 

проект за развитие на психоаналитичната практика в България, финансиран от 

френското правителство, подкрепен от Европейската психоаналитична федерация, 

Парижкото психоаналитично дружество, Асоциацията за психично здраве на ХІІІ-ти 

район на Париж; 

2002 – член на организационния комитет на Х-та лятна школа за психоаналитици, 

организирана от Международната психоаналитична асоциация; 

1998 – член на организационния комитет на научен форум, посветен на Жан Пиаже, 

организиран от СУ 

 

УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ  
2005 – 2011 – член на редколегията на Българско списание по психология, орган на 

Дружеството на психолозите в България 



От 2007 - 2008 – член на редколегията на списание HR, издание на Ендомед ООД, 

Пловдив 

 

ПРЕВОДАЧЕСКА И РЕДАКТОРСКА РАБОТА 
Лапланш, Понталис, Речник на психоанализата – член на екипа (превод и научна 

редакция на част от текста) – издателство “Колибри”, София, 2009, 2013 

Нина Рош де Тробенберг. Тестът на Роршах. Теория и практика, под печат (превод и 

научна редакция) 

Мари-Лиз Ру, Тялото като външна реалност, Психоанализата – срещи в България, 2005, 

София, ЛиК  

Юлия Кръстева, Има ли женски гений – слово по повод удостояването с почетно звание 

и др. 

 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

От 2012 - 2015 – съосновател и асоцииран член на Българското психоаналитично 

общество 

От 2005 – член на Франкофонската асоциация по Роршах и проективни методи; 

От 2001 – член на Европейската асоциация на преподавателите по психоанализа; 

От 1998 – съосновател и член на управителния съвет (УС) на Българската асоциация по 

практическа психология; 

От 1995 - 2013 - съосновател и член на УС на Групата за развитие на 

психоаналитичната практика в България; 

1990 – 1994 – съосновател и член на УС на Българската психологическа асоциация 

(през 1994 преименувана в Дружество на психолозите в България) 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА 

Френски език – отлично 

Английски - добре 

Руски – добре 

 

За повече информация, моля проследете линка: 

 

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=662b2485-ab29-4d80-acd5-

9a37ded6d50c 

 

 

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=662b2485-ab29-4d80-acd5-9a37ded6d50c
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