
СТАНОВИЩЕ 
 

На кандидат в конкурс за академичната длъжност професор, 

Професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

за нуждите на НБУ,департамент „Здравеопазване и социална работа“ , ½ 

щатна бройка, обява в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. 

 

Орлин Стефанов Тодоров,  
д-р по Философия (ВАК), доцент по История и теория на културата (ВАК) 

редовен доцент на ½ щат в НБУ, департамент „Здравеопазване и социална 

работа“ 
 

От доц. д-р Маргарита Станкова, 

Доцент в Професионално направление 7.4. Обществено здраве, 

департамент „Здравеопазване и социална работа“ 
 

 

I. Изследователска дейност и резултати.  

Монографичният труд „Разбиране и интерпретация в психоанализата“, ISBN 978-

954-535-937-8 показва едно представяне на психоаналитичната перспектива в теория и 

практика, разказани на добър стил и език, за да бъдат използвани и от хора, които имат само 

теоретичен интерес и от други, които активно се обучават или практикуват методите на 

психотерапията. В тази книга доц. д-р Орлин Тодоров внася дългогодишния си опит като 

психотерапевт, който включва теоретична и практическа подготовка, работа с клиенти, 

супервизия на психотерапевти и екипи в клинични центрове, обучение на студенти по 

психология, социална работа и логопедия. Представените клинични случаи могат да служат 

в теоретичното и практическо обучение на хора практикуващи психотерапия, но също така 

и на специалисти, които практикуват помагащи професии, само за да подобрят своя 

клиничен опит и познания за психичното функциониране в общата медицинска практика. 

Особено внимание трябва да се обърне и на представянето на насоки за общата работа на 

психотерапевта.  

Доц. д-р Орлин Тодоров е автор на две монографии в областта на психотерапията и 

психаонализата – „Разбиране и интерпретация в психоанализата“ и „Психоанализата: 

фрагменти от едно тематично въведение“ и съставител и редактор на два сборника – 

„Съвременната психоанализа: Срещи в България и отвъд» и «Култура, общество, 

литература: текстове по културна антропология на античността“. В представените по 

конкурса статии в сборници и списания доц. д-р Орлин Тодоров включва изследвания в 



областта на клиничната психология, работа с хора със зависимости, психоанализа и 

психотерапия.  

II. Учебна и преподавателска дейност.  

Доц. д-р Орлин Тодоров е участвал в развитието на магистърска програма 

„Психология на развитието“ към департамент „Когнитивна наука и психология“, 

разработил и ръководил от 2009 до 2013  година програма за следдипломна специализация 

– „Психотерапия“. Той е автор на множество курсове в Бакалавърската програма по 

Психология, Магистърската програма по „Клинична психология“ и магистърската 

програма „Езикова и речева патология“. Във всички курсове е осигуренно текущо 

оценяване и работа в електронната система Мудъл.  

В своята практика като психотерапевт, той участва в работата на Център за терапия 

на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ със супервизия на 

клинични случаи, много от които представяни пред студенти, както и с часове супервизия 

за екипа на центъра. По този начин доц. д-р Орлин Тодоров подпомага практиката на 

логопеди и психолози в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески 

нарушения, но също така осигурява възможност на студентите да наблюдават в реална 

обстановка работата под супервизия, както и да получат умения за оформяне и представяне 

на случаи и работа с други специалисти.  

Доц. д-р Орлин Тодоров успешно е реализирал и завършил проект за проучване на 

изследванията по психология на зависимостите от магистърски и бакалавърски тези на 

студенти от НБУ в период от 10 години. Този проект се реализира с участието на двама 

студенти и завършва с публикация в престижно списания на тема: Ten years of psychological 

research on heroin addiction and related problems at New Bulgarian University: an overview . 

Todorov O., Psederska E., and Milcheva A. в изданието: Heroin Addiction and Related Clinical 

Problems, Published Ahead of Print, August 2, 2016. Той осигурява стаж на студенти в 

областта на психологическото консултиране в клиника за терапия на зависимости, в 

Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения и в 

Университетски център за консултиране и психотерапия.  

III. Административна и обществена дейност. 

През учебната 2008/09 година доц. д-р Орлин Тодоров участва в ръководството на 

университета като зам. ректор по международната и обществена дейност. За този две 

годишен период той допринася за развитието на междудепартаментни и международни 

програми на английски език;  за повишената активност по програмите за обмен като Еразъм 

и др. и за увеличаване на броя и качеството на чуждестранните студенти и грижата за тях в 

НБУ. 

През 2009 – 2013 той създава и ръководи програма за следдипломна специализация 

„Психотерапия“,  в която преподава съвместно с водещи психотерапевти и  психолози. Тази 

програма е насочена към подобряване на консултативните и терапевтични умения на 

практикуващи клинични психолози и екипи в обществения сектор и здравепозаването.  



Като психотерапевт доц. д-р Орлин Тодоров участва в създаването на частна 

психиатрична практика за консултиране и терапия на зависими, участва в клиничната 

работа на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в 

НБУ и ръководи и развива дейността на нов консултативен и терапевтичен център в НБУ – 

Център за консултиране и психотерапия,  създаден по поръка на проф. Богданов и 

ръководството на НБУ през 2016 с цел, психологическа помощ за студентите и служителите 

в НБУ. Центърът извършва консултации, провежда обучения и практически семинари, 

групи за личен опит. Центърът развива и собствена стажантска програма за студенти в 

помагащи професии.  

Доц. д-р Орлин Тодоров участва в два проекта – „Университетът като среда за 

научаване и развитие на личността“, който изследва функциите и възприемането на 

университетското образование в цялост и преживяванията на студентите като основа за 

формиране на идентичности на базата на групов опит в курсове и терапевтични ателиета в 

НБУ. Резултат от проекта е поредица от лекции и публикации. Вторият проект включва 

установяване и развиване на терапевтична програма в Университетски център за 

психотерапия за лечение на панически и тревожни състояния.  

 

IV. Лични впечатления от кандидата.  

Доц. д-р Орлин Тодоров се отличава с изключителна лоялност към Нов български 

университет. През всички години на неговата активна работа в НБУ той е демонстрирал 

загриженост за бъдещето на университета, студентите и развитието на нови програми, 

центрове, стажове и перспективни дейности на НБУ. Той е незаменим колега и приятел за 

всички преподаватели в департамент „Здравеопазване и социална работа“ и преподавател 

на който винаги могат да разчитат специалистите и студентите.  

 

V. Заключение. 

Цялостната изследователска, учебна, административна и проекта дейност на доц. д-

р Орлин Тодоров показва, че той е напълно отдаден на развитието и бъдещето на Нов 

български университет, способен да работи за развитието на програми, камествено 

обучение на студентите и подкрепа на колеги и преподаватели. Предлогам доц. д-р Орлин 

Тодоров да бъде допуснат до избор за професор в професионално направление 7.4. 

Обществено здраве от академичен съвет и гласувам „за“.  

 

 

Дата: 12.12.2017 г.      Подпис: 

        Доц. д-р Маргарита Станкова 


