
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на проф. Ваня Матанова, д.пс., д.пс.н., 

член на научно жури в конкурс за 

академична длъжност „професор”, в  професионално  

направление 7.4.Обществено здраве, НБУ,съгласно Заповед на 

Ректора на НБУ – София 

 

Относно: 

научно-изследователската и преподавателската дейност на доц. д-р 

Орлин СтефановТодоров, д.ф., във връзка с участието му в конкурс 

за заемане на академична длъжност „професор”, за нуждите на 

Департамент Здравеопазване и Социални дейности на НБУ– София. 

Единствен кандидат в обявения конкурс за ПРОФЕСОР е доц. 

д-р Орлин Стефанов Тодоров. 

Представените от кандидата материали отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ и на Правилника за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности в НБУ-София. 

Кандидатът е доктор по философия от 1998г., от 2001 г. е доцент в 

НБУ, а от 2007 е ВАК-овски доцент по Теория и история на културата. 

От 2013г. е директен член на Международната психоаналитична 

асоциация. Научно-изследователските интереси на доц. Тодоров са 

свързани с теоретични и концептуални изследвания в 

психоанализата, ефикасност на психотерапията, лечение на 

зависимости, разстройства на привързаността и др.  

От 2006 г. е Директор на Университетски център за 

консултиране и психотерапия. Старши терапевт и клиничен 

консултант в Клиника за лечение на зависимости-Канчелов. В 

периода 2008-2009 година е зам.-ректор по международната и 

обществена дейност. През 2009-2013 г. е Директор на програма за 

следдипломна специализация „Психотерапия”, имаща за цел да 

повиши професионалните качества на психолози/психотерапевти в 



обществения и частния сектор на здравеопазването. През 2010г. е 

съорганизатор на Център за терапия на комуникативни и 

емоционално-паведенчески нарушения.  

От 2001 до сега е организирал и участвал в провеждането на 

международни конференции и семинари по психоанализа, в които са 

участвали изявени представители на психоанализата и 

психотерапията от Европа и САЩ. В медийните си изяви доц Тодоров 

е представдял дейността  си от името на НБУ. 

Членува в Международната психоаналитична асоциация, 

Българска асоциация по психотерапия, Българско психоаналитично 

общество, Европейска асоциация за лечение на опиева зависимост, 

Международна асоциация на университетските преподаватели по 

психоанализа. 

Дейности и опит в областта на общественото здраве: 

Доц. Тодоров е активен участник в психотерапевтичната, 

обучителна и организационна дейност в областта на лечението на 

зависимостите. Активен участник е в организацията на 

мултидисциплинарния  и мултидимензионален  модел за лечение на 

зависимостите. Моделът „Метадон асистирана психотерапия на 

хероинова зависимост” е обявен за български принос в лечението на 

зависимостите.(Проф. Маремани). 

През 2009-2010 г. е ръководител на проект за психологическа и 

психотерапевтична помощ на майки и бебета в отделението по 

неонатология на Майчин дом, София. 

Научно-изследователска дейност 

Общият брой на научните публикации, с които доц. Тодоров се 

явява на настоящия конкурс е 42, от които 5 монографии, съставител 

и редактор на 6 научни издания, 22 статии и 5 видеолекции с 

обществена значимост. Доц тодоров има 10 публикации в 

рецензирани научни издания и 10 участия в творчески форуми с 

предварителна селекция. Представената научна продукция е след 

2007г. Научната продукция на доц. Тодоров е цитирана 12 пъти, от 

които 2 са самоцитирания. 



Представената монография на доц. Тодоров „Разбиране и 

интерпретация в психоанализата” представя теоретични и 

практически постановки в съвременната психоанализа. Текстът е 

базиран на собствената клинична практика на автора и на  

разбиранията му за целите, задачите и измеренията на 

психоаналитичния процес. В монографията са разгледани базисни 

психоаналитични теории, разбирания и принципи. От 

психодинамична гледна точка са изяснени основни категории в 

психопатологията. Специално внимание е отделено на свободните 

асоциации, принципа на психичния детерминизъм в работата на 

несъзнаваното. Акцент е поставен върху способността на 

участниците в психоаналитичния процес да асоциират и използват 

спонтанната продукция, за да разбират несъзнаваното. 

Третата глава на монографията е посветена на процесите на 

символизация. Изведена е обобщена теория за символа и 

символизацията, обединяваща интрапсихични и интерпсихични 

процеси, което представлява принос в псианалитичната теория и 

практика. На основата на множество примери се коментира 

разграничението на символ от символизирано. 

Ролята и функцията на сънищата също е обект на интерес от 

доц. Тодоров. Вниманието му е насочено към символичната и 

семиотична способност за продуциране на сънища във връзка с 

адаптацията към психичната и външната реалност. Тези разбирания 

имат и практически измерения при работата с различни пациенти. 

Доц. Тодоров разглежда детската игра като психичен и 

интерактивен елемент и като ксредство за интерпретиране на 

вътрешната динамика и интеракциите в терапевтичното 

пространство. 

Последните две глави на монографията са посветени на 

разбирането в терапевтичните сесии и на професионалното 

функциониране на терапевта. Терапевт-центрираната перспектива 

дава възможности за разбиране на терапевтичния процес като 

констелация от „взаимнопроникващи се впечатления, емоции, 

спомени....”, повлияни от изследователския и терапевтичен опит на 

терапевта.  



Монографията е написана на увлекателен език, представя 

богатия опит на автора и е ценно помагало за психоаналитици и 

психотерапевти. 

Научно-изследователската дейност и представената продукция 

се характеризира с широка компетентност, задълбоченост и 

прецизност, съчетани с умения за увлекателно представяне. Доц. 

Тодоров работи като психоаналитик и има богат клиничен опит, който 

през последните две десетилетия е свързан с психоаналитичната 

теория и практика. 

Представена е богата и разнообразна научна продукция, която 

отразява интересите на доц. Тодоров и следва и предопределя 

съвременните  тенденции в психоанализата.  

Учебно-преподавателска дейност 

Учебната натовареност на кандидата е свързана с 

разработването и преподаването на 10 курса, участие в изпитни 

процедури,  ръководство на специализанти, дипломанти и 

докторанти и ръководство на студентски проекти. Средната оценка 

на студентите е 4.00, като 4 от специализираните курсове са с оценка 

„Отличен”.  

Заключение 

Имайки предвид научно-изследователската и преподавателска 

дейност на доц. Тодоров, имаме основание да очертаем значими 

негови приноси в утвърждаването и развитието на 

психоаналитичната и психотерапевтична дейност у нас. 

Научната продукция на доц. Тодоров е много широка по 

тематика и насоченост и е белязана от холистично разбиране на 

изследваните феномени. Болестните прояви се изследват строго 

индивидуално. Търсят се маркери, които да верифицират 

преживяванията и проявите на психично ниво. Това определя и 

комплексността и индивидуализиране на въздействието. Научната 

продукция на доц.Тодоров е позната и разпознаваема както у нас, 

така и в чужбина. Той е очакван и ценен партньор в множество 

международни  изследвания и проекти. 



Преподавателската дейност е белязана с висока активност и 

ангажираност към обучението на студентите, както и с активност за 

осъществяване на реформи в областта на здравеопазването и 

социалните дейности. Приносите на доц. Тодоров са свързани с 

общата теория за възникването и употребата на символи, 

разбирането на детската игра в терапевтичините сесии, 

професионалното функциониране на терапевта, метадон асистирана 

психотерапия при хероиново зависими и др. 

Научно-изследователската и преподавателската дейност на 

доц. Тодоров отговаря -количествено и качествено- на критериите за 

заемане на академичната длъжност „професор“. Това ми дава пълно 

основание да гласувам положително и да препоръчам на 

Уважаемото Научно Жури да гласува ЗА присъждане на 

академичната длъжност „професор” на доц. д-р Орлин Стефанов 

Тодоров. 

 

проф. Ваня Матанова, д.пс., д.пс.н. 

професор по Клинична психология, 

директор на Магистърска програма „Клинична 

психология“-СУ“Св. Кл. Охридски“ 

matanovavanya@gmail.com 


