Рецензия
На кандидат в конкурс за академичната длъжност професор,
Обявен от департамент „Здравеопазване и социална работа“ на НБУ,
Професионално направление 7.4. Обществено здраве,
обява в ДВ бр. 60/25.07.2017 г.

За конкурса има единствен кандидат в лицето на
Орлин Стефанов Тодоров,
д-р по Философия (ВАК), доцент по История и теория на културата ( ВАК)
редовен доцент на ½ щат в НБУ, деп. „Здравеопазване и социална работа“
Рецензент: проф. д-р Виолета Боянова , редовен професор в НБУ, деп.
„Здравеопазване и социална работа“

Рецензията е направена в съответствие с изискванията на действащите в настоящия
момент в НБУ нормативни актове по темата:
- Наредба за развитие академичния състав на НБУ;
- Процедура за дългосрочно акредитиране по инициатива на НБУ;
- Критерии и показатели при провеждане на конкурс от научно жури;
- Образец за структура на рецензия за заемане на академична длъжност професор в
НБУ .
1. Образование
Доцент Орлин Тодоров е роден през 1968 г. в гр. София.
През 1986 г. завършва успешно класическата гимназия НГДЕК в гр. София, а през
1992 год.- висше образование в СУ „Климент Охридски – със степен магистър . В периода
1993-1997 е докторант в катедрата по културология на СУ „св. Климент Охридски“ една
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година след това и успешно защитава степен Доктор по философия към съответния
Специализиран съвет на ВАК.
В периода на своята докторантура Орлин Тодоров специализира философия на езика в
колеж Тринити , Университет Оксфорд, Великобритания.
През 2001 година получава научното звание „доцент по антропология“ на НБУ, а в 2007 –
доцент по теория и история на културата , присъдена от ВАК.
Орлин Тодоров

се е обучавал в най- елитните

учебни заведения в България. Ще

отбележа с особено внимание специализацията му по философия на езика във
Великобритания.
2. Изследователска дейност
За настоящия конкурс кандидатът

представя

5 монографии,

21 статии и 10

участия в съставителство и редакция.
Има 21 цитирания в наши издания и една статия с имапкт фактор в авторитетното
списание In Journal: Heroin addiction and related clinical problems, vol.11, no 1, March, 2009
(pp.35-40)
С особено внимание и интерес ще се спра върху последната монография на
кандидата – „Разбиране и интерпретация в психоанализата“ – изд. на НБУ.
Книгата сублимира творческата , научна и практико-професионална дейност на
Орлин Тодоров. Представени са както теоретични и практически постановки, възприети в
съвременната психоанализа, така и диагностични и терапевтични казуси от клиничната
практика на автора като психоаналитик и психотерапевт. Акцентът е поставен върху
задачите и измеренията на психоаналитичния процес като изследване на несъзнавани
процеси както и

фундаментални за психоанализата феномени като патологичните

процеси, сънищата, символите, играта и несъзнаваната комуникация, разбирани и
тълкувани предимно в рамките на терапевтичния процес .
Монографията е структурирана в 7 глави - Основни психоаналитични теории и
разбирането

на патогенните процеси; Свободните асоциации и интерпретацията на

несъзнаваното;

Формиране

,

използване

и

интерпретацията

на

символите

в

психоанализата; Разбиране и интерпретация на сънищата; Разбиране на детската игра в
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терапевтичната сесия; Интерпретация и разбиране в отделната сесия и Професионално
функциониране на терапевта в протежението на работния ден.
Книгата представлява

задълбочено проучване и систематизиране на основните

психоаналитични теории. Теоретичната рамка на проблема е илюстрация на това, как
може нещо много сложно и сравнително ново и непознато / разработка с такава
тематика се появява за първи път у нас/, се представя максимално ясно и разбираемо и в
същото време с критичен поглед и интерпретиране от страна на автора.
В пета глава – разбиране на детската игра в терапевтичния процес, Орлин Тодоров
проницателно изследва елементите на детската игра и възможностите, които дава тя,
както и интерактивното общуване с детето за проследяване вътрешната динамика на
психичните процеси у развиващия се организъм. Много силно впечатление ми направи
опита на автора да предаде нов нюанс на отношенията майка-дете в случаите на тежки
развитиини нарушения . В тези случаи психичното диференциране на детето от майката е
твърде трудно, понякога персистира продължителен период от време, а това има
негативни последици за развитието на детето – психическо , дори физическо, които пречат
на неговото адаптиране към условията на социума и социализация.
2. Преподавателска дейност
Орлин Тодоров има изключително богата и разнообразна преподавателска работа. В
периода

1997-1995

преподава културна антропология в катедра културология СУ

„Климент Охридски“, а от 1998 г. до 1995 г. е хоноруван преподавател в департамент
„Антропология“, НБУ. От 2000 година в Департамент „Антропология“ и Център за
антропологически изследвания преподава курсове по културна антропология, участва и
ръководи проекти за антропологически изследвания на пост-социализма, границите и
човешката мобилност.
От 2001 г. преподава курсове по психоанализа и психотерапия в Департамент
„Когнитивна наука и психология“, ръководи стажове, бакалавърски и магистърски тези.
Основни ангажименти към мамагистърска програма „Клинична психология“ са курсовете
по психоаналитична перспектива и бакалавърската програма „Психология“.
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От 2009 г. до 2013 г.

преподава и ръководи програма за следдипломна

специализация „Психотерапия“. Основни курсове посветени на терапевтичния процес и
техниката на лечение с психотерапия.
От 2016 г. е преподавател в Департамент „Здравеопазване и социална работа“ като
обучава студенти по Логопедия (емоционални състояния при лица с комуникативни и
обучителни нарушения; терапевтично поведение в логопедичната практика, води
общоуниверситетски курс Увод в психоанализата и обучителна група за личен опит
Университетът като среда за развитие и преживяване).
На практика в периода от 2001 до 2017 година е разработил и преподавал в НБУ 16
учебни дисциплини, като за всички има качени в университетската система MOODLE
авторски материали.
Доц. Орлин Тодоров е обичан от студентите преподавател. Неговата богата обща и
професионална култура и ерудиция, както и емпатия към колегите и студентите, го правят
предпочитан и търсен преподавател. В продължение на няколко сезона той организираше
и ръководеше един интересен, новаторски поднесен, дискусионен общо университетски
семинар „Науката разбирана и правена“, който ще се запомни със свободата на мисленето
и дискусиите в разнообразни по своя характер теми, свързани с науката и научните
търсения.
3. Консултативна и терапевтична дейност
Като

член

на

Международната

психоаналитична

асоциация

(http://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx ) Орлин Тодоров има нужната квалификация да
практикува психоаналитична психотерапия навсякъде по света, където съществуват
дружества и институти в тази специалност (към 80 дружества и институти в почти всички
големите градове на

Европа, двете Америки, Австралия и частично Азия). През

последните 50 години психоанализата присъства във всички големи болници за психично
здраве и в хиляди извън болнични центрове и клиники в Западна Европа. В някои страни
от Европейския съюз (Германия, Норвегия, Швеция, Финландия, Холандия, Португалия)
статуса на психоаналитика в областта на здравеопазването е ясно законодателно
установен и здравните каси заплащат цялостно или част от лечението на психични
проблеми с този метод. В други водещи в тази област държави като Великобритания,
Франция, Италия и др. статусът на терапия е признат, като професионална дейност, но
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лечението не се финансира отделно. Въпреки, че у нас психотерапията и психоанализата
все още не са регулирани с някаква законова рамка, психоанализата има своето място в
широката област на грижите за здравето и конкретно в здравеопазването.
Консултативната и терапевтична дейност на кандидата

се изразява в

психотерапевтична, обучителна и организационна дейност в областта на лечението на
зависимостите. Като терапевт и супервизор в специализирана психиатрична клиника за
лечение и психотерапия на зависимости в (Клиника Канчелов, София е със световно
признание носител на наградите „Найсландер“ на Американската асоциация за лечение на
опиева зависимост, AATOD и „Химерера“ на Европейската, EUROPAD ). Освен
конкретната терапевтична работа със значителен брой клиенти в целия спектър на
зависимостите и личностовите разстройства(хероинова, алкохолна,кокаинова,хазартна,
комбинирана…)

е участвал активно в организацията на цялостния мултидисциплинен

модел на лечение в клиниката. Моделът наречен „метадон асистирана психотерапия на
хероинова зависимост“

е обявен от проф. Маремани, президент на EUROPAD

за

български принос в лечението на зависимостите. В основата на този модел е идеята, че
био-психо-социлните подходи работят в съзвучие, като психотерапевтичното мислене и
рамка на лечение са водещия и организиращ принцип на функциониране на институцията
и лечението. През тази призма, повече от 10 години Орлин Тодоров работата на екипа,
състоящ се от 3- ма психиатри, 4 психолози, 5 медицински сестри, 2 ма клинични
работници. Участва в международни конференции, обучения и работилници посветени на
лечението, превенцията и работата с институциите в сферата на зависимостите. Изнася
лекции и доклади на конференцията на Американската асоциация за лечение на опиева
зависимост (Ню Йорк 2009, Чикаго 2010), Европейската асоциация за лечение на
зависимости ( София 2008, Пиза 2013). Представя доклади на годишната конференция на
Българската психиатрична асоциация(2006, 2008, 2009) и Форум частна психиатрия (2009,
2011, 2013) и др.
През 2009 година в НБУ организирах с активното участие и подпомагане от страна
на Орлин Тодоров първия в страната реално действащ терапевтичен център за работа с
деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения. С негова логистична,
професионална и колегиална помощ и супервизия Центърът работи активно вече 8
години и е важна звено за терапевтична и научно-изследователска дейност на
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департамент „Здравеопазване и социална работа“, организирали сме съвместно няколко
конференции с международно участие, семинари и обучения, свързани с политиките на
интеграция, отношение и възможност за лечение на деца и възрастни

с нарушения от

този порядък.
Кандидатът е организатор и ръководещ Център за консултиране и психотерапия
(НБУ), който понастоящем работи с екип, извършвайки консултативна, психологична
дейност. Центърът

работи по проект за превенция и повишаване на съзнанието на

студенти и преподаватели относно базирани на остра тревожност състояния сред
студентите. Развива и проект към Юнеско за подкрепа на темите за привързаност и
адаптация при приемни семейства.
Орлин Тодоров е работил като консултант

и терапевт в редица болнични

заведения на територията на гр. София – като Токуда, център по неонатология и др.
Орлин Тодоров е активен член на няколко престижни професионални организации
като - Международна психоаналитична асоциация; Българска асоциация по психотерапия;
Българско психоаналитично общество; Европейска асоциация за лечение на опиева
зависимост;

Международна

асоциация

на

университетските

преподаватели

по

психоанализа.
Всичко

това

интердисциплинарна

илюстрира
по

своя

богата
характер

консултативно-терапевтична
проблематика,

каквато

е

работа
на

на

практика

психотерапията и в частност психоанализата. В нашата съвместна работа в Център за
терапия в НБУ винаги съм се впечатлявала от нестандартния поглед и подход на Тодоров
по отношение на нарушенията в детското развитие, взаимоотношенията в семейството и
най-вече интерперсоналните релации майка – дете.
4. Административна и обществена дейност
Орлин Тодоров има активна административна и обществено полезна дейност. В
периода 2003-2000 г. е директор на Център за антропологически изследвания НБУ, от
2008 до 2009 г. - Заместник ректор на Нов Български университет, като отговаря, планира
и ръководи международната дейност и връзките с обществеността.
През 2013 г. е Директор на програма за следдипломна специализация по
психотерапия, а през 2016 г. с екип от специалисти организира и ръководи
Университетски център за консултиране и психотерапия – уникална и практически
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действаща структура в помощ най-вече на студентите на НБУ. Трябва да отбележа с
удоволствие неговата съпричастност и активно участие на всички

организационни

мероприятия на Департамента, като със своята богата организационна култура и емпатия
успява да подпомогне овладяването на кризисните моменти, появили се в тези случаи.
Заключение:
Кандидатът за научното звание „професор“ има значителен принос в развитието на
нова за страната ни интердисциплинарна и в същото време много специфична по своя
характер научна област – психоанализа. Нещо повече, освен чисто научните търсения и
практическото им приложение в тази област той успява да разработи и реализира
въвеждането на учебни програми в това направление за студенти в направленията
психология и логопедия.
Има много добри управленски умения, организаторски талант и способност за
формиране и активно поддържане на професионален екип за работа както в
психотерапевтичната практика, така и организиране на обучение в нови територии на
научното мислене.

Ето защо убедено подкрепям и предлагам на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват кандидатурата на доц. Орлин Стефанов
Тодоров за заемане

длъжността „професор на НБУ“ по шифър на

научното направление 7.4. „Обществено здраве“.

11.12.2017 г.

Подпис:
Проф. д-р Виолета Боянова
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