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1. Общо представяне на получените материали 

 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент” е обявен в Държавен 

вестник, бр. 94 от 30.11.2012 г., от  Медицински университет - Варна и е в област на 

висше образование „Социални, стопански и правни науки”,  професионално направление 

3.2. Психология (Медицинска психология).  

Рецензията е възложена по решение на Научното жури, определено със Заповед № 

Р-109-66  от 26.02.2013 г. на Ректора на Медицински университет - Варна. 

Единствен кандидат в конкурса е Диана Димитрова, д.пс. Подадените документи 

отговарят на основните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България за заемане на академичната длъжност „доцент”.  

Диана Димитрова предлага 27 броя научни трудове за рецензиране, във връзка с 

конкурса, както следва:  

 Студии и статии в български периодични научни издания –  17 бр. (от тях 8 в 

съавторство); 

 Статии публикувани в списания в чужбина – 4 бр. (от тях 1 в съавторство). 

 Една глава от монография: в “Науката за хранене – между дискусиите и 

доказателствата”, под редакцията на проф. д-р Божидар Попов, София, 2012, в 

съавторство главата "Култура на хранене по време на бременност."  (стр.106-110). 

 Три глави в учебни помагала: самостоятелно в "Патологична физиология" под 

редакцията на Цветан Цеков, изд. Зограф, Варна, 2011, главата "Личност и болест" 

(с. 55-60); две глави в съавторство в учебника "Долекарска помощ", под 

редакцията на Стефан Цеков (под печат) –   главата "Оказване на долекарска 

помощ при нормално раждане" и "Етични проблеми в долекарската помощ". 

 Две учебни помагала, от които едното самостоятелно (Димитрова, Д. (2010). 

Акушерки на практика. София, "ТАКТ" ООД.), а второто в съавторство (Стаматов, 

Б., Д. Димитрова, А., Григорова. (2008).  „.Ние чакаме бебе. Дневник календар на 

бременността. Варна, проект „Печелиш и помагаш“.) 

 

Представените за рецензиране трудове са извън трудовете, посочени в 

автореферата на дисертацията за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” и се приемат за рецензиране по настоящия конкурс. 

 

2. Данни за кандидата 

Диана Димитрова завършва Полувисш медицински институт – Варна със 

специалност „Акушерка” през 1980 г. След това завършва Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър”, специалност „Социални дейности”, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”, през 1999 г. и специализация по „Приложна 
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социална психология”, а ОКС “Магистър” по психология през 2003 г. във 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Защитава успешно докторска 

дисертация по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология)  в 

Медицински университет – Варна,  през 2012 г. 

От 1983 година работи в Медицински колеж – Варна, като последователно е 

преподавател по практика, преподавател в кат. „Здравни грижи”, а от 2008 г. зам. 

директор на колежа. Преподавала е дисциплини свързани с: акушерската практика; общи 

грижи за болния със сестринска техника; специални грижи при бременни, родилки и 

гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания; акушерски и 

сестрински грижи при онкологично болни жени; специални грижи при жени с нормален и 

патологичен пуерпериум; пред и след родилна козметика; комуникативни умения; 

психология на развитието; програми за родителска подготовка; обща и възрастова 

психология, семейно планиране. 

Образователният профил, натрупаният педагогически и управленски опит от Диана 

Димитрова, напълно се синхронизират с академичната длъжност „доцент”, за която 

кандидатства. 

 

3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

От предложените 27 бр. научни трудове от Диана Димитрова, за участие в 

конкурса, всичките се приемат за рецензиране. 

Научната дейност на Диана Димитрова е посветена на изследването на значими и 

актуални проблеми от областта на медицинската психология и психология на здравето. 

Тези научни търсения са в хармония с трансформацията в съвременната психология и 

пренасочването й от абнормното и проблемното в психичното развитие и функциониране, 

към търсенето на детерминантите на благополучието и оптималното функциониране на 

човека и развитието на личностния му потенциал. В тази връзка разработките на Диана 

Димитрова са със значителен принос в области като:  

 Здравно-социалните и психологически аспекти на бременността и психопрофилактика 

на раждането; 

 Пренаталното развитие;  

 Психолого-педагогическите аспекти на обучението на бременни жени и 

практическото акушерство; 

 Разработване на програми за родителска подготовка, тяхната практическа реализация 

и оценка;   

 Психологически проблеми свързани с преживяването на болестта. 

Научната продукция на Диана Димитрова, с която участва в конкурса за заемане на 

академичната длъжност “доцент”, отговаря на изискванията за представяне на научни 
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трудове и има принос за трансфериране на съвременните научни и научно-приложни 

постижения в областта на психологията и тяхното преподаване във висшето училище и 

приложение в клиничната и социалната практика. В научните трудове са представени 

значително количество собствени (и в съавторство) емпирични изследвания. Правят 

впечатление иновативните емпирични изследвания, свързани със следните проблеми: 

 Оценка на доверието към акушерската професия сред бременните жени у нас 

(изследвани са 80 бременни жени с нормално протичаща бременност, чрез метода на 

анкетата - вж. ІІ. 2. от списъка с научните публикации за участие в конкурса). 

 Оценка за ролята на акушерката при консултиране на жени (участват 11 експерти чрез 

метода на експертната оценка, а с анкета са изследвани 52 акушерки  и 35 студенти от 

Медицински колеж - Варна - вж. ІІ.10.) 

 Оценка на културата на хранене по време на бременността  (изследвани са 116 

бременни жени - вж. ІІ.4.). 

 Оценка на здравословния начин на живот по време на бременността (изследвани са 

116 бременни жени - вж. ІІ.5.). 

 Проучване на нагласите към домашното раждане сред медицински специалисти и 

бременни жени у нас (чрез метода на анкетата са изследвани 95 медицински 

специалисти - 40 акушерки и 55 медицински сестри, както и 126 бременни жени - вж. 

ІІ.20.). 

 Оценка на психологическите аспекти на акушеро-гинекологичната практика у нас 

(изследвани 38 гинеколози от Варна, при използване на метода на анкетата, 

наблюдение и контент-анализ - вж.ІІ.21.).   

 Оценка на ефективността от обучението в школа за родители - Варна (изследвани са 

134 двойки чрез анкета - вж. ІІ.24.). 

 Анализ на психологическото консултиране по време на бременност (изследвани 118 

бременни жени - вж.ІІ.25.). 

 Оценка на страха от раждането сред бременни жени у нас (изследвани са 2360 

бременни жени чрез методиката "Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-

DEQ), version A - вж. ІІ.26.). 

 Разкриване на здравно-социални проблеми и качеството на живот при онкологично 

болни в условия на икономическа криза (изследвани са 65 онкологично болни, мъже и 

жени - вж. ІІ.8.). 

 Проучване на нуждите от продължаващо обучение на професионалистите по здравни 

грижи (изследвани са 60 лица чрез анкета - лекари от болници, медицински сестри, 

санитари, пациенти, близки на пациенти и общопрактикуващи лекари, по 10 лица във 

всяка група - вж.ІІ.27.). 

 

Така на базата на анализи на собствени емпирични изследвания и метаанализи на 

изследвания правени в чужбина, са систематизирани, доразвити и адаптирани научни 

знания в областта на медицинската психологията, психология на здравето и психолого-

педагогическите аспекти на обучението на възрастни за успешно и адекватно 

родителството и в областта на практическото акушерството. 

Научните трудове на Диана Димитрова са написани прецизно, текстовете са 

развити логично, като най-голямото им достойнство е демонстрираната критична авторова 

позиция. Използвани са адекватни методи и процедури за събиране на емпирична 

информация (метод на анкетата, интервюто, личностни въпросници, наблюдение, контент 
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анализ), която надлежно е обработена и анализирана. Адекватно са проверени 

взаимовръзки между променливи и разлики в средни стойности по определени параметри 

между различни групи, чрез използване на параметрични и непараметрични 

статистически методи.  

Научните трудове на  Диана Димитрова се четат с лекота. Литературните 

източници са използвани коректно и критично. Достойнство на научната продукция на 

Диана Димитрова е системната емпирична проверка на теоретично формулирани хипотези 

и модели по актуални научни и обществено значими проблеми, нещо, което продължава 

да е лукс в съвременната психологическа наука у нас. 

Цялостно научна продукция на Диана Димитрова е заявка за наличието на 

прецизен изследовател в областта на медицинската психология, със собствен почерк в 

научната работа. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата 

Трудно ми е да дам оценка за преподавателската дейност на Диана Димитрова 

поради факта, че работим в различни университети, но представените справки от 

Медицински университет – Варна показват, че същата има осигурена учебна натовареност 

по дисциплини, кореспондиращи с обявения конкурс и до момента е натрупала богат 

преподавателски опит. Участието в различни проекти на университета говори за 

авторитета на Диана Димитрова сред колегията. Представените авторски учебни програми 

са разработени професионално както тематично, така и от гледна точка на методиката на 

обучението във висшите училища. 

Представените от Диана Димитрова учебни и методически помагала за 

рецензиране, правят впечатление със своята интерактивност, съвременна полиграфия и 

естетическо оформление. В съдържателно отношение отразяват цялото богатство от 

системни връзки в описваните феномени, което говори за задълбоченост на автора и 

педагогическа иновативност. 

Интернет базираното помагало "Мама 112" е уникално учебно и методическо 

помагало не само за бъдещите майки, но и за медицинския персонал, полагащ грижи и 

взаимодействащ с тях. Впечатляващо е количеството на читателите на това помагало и 

резонанса, който то има в обществото. Представените в него статии са актуални, написани 

на подходящ език за по-широка аудитория и полезни за справяне с психологическите 

проблеми на бъдещите и настоящите майки. 

  

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Приносите в научните трудове на  Диана Димитрова могат най-общо да бъдат 

систематизирани като: 

 формулиране на идеи, концепции и подходи по актуални и значими за 



 

 

6 

медицинската психологията и психологията на здравето проблеми и приложението 

им в клиничната и социалната практика; 

 генериране на нови знания по третираните научни и приложни проблеми. 

В тази връзка, съществените научни приноси могат да се сведат до 

следното: 

1. Предложен е критичен анализ на концепции отнасящи се до проблема за 

психопрофилактиката на раждането и психологическите аспекти на протичане на 

бременността. На тази основа се ревизира подходът към наблюдението на бременността и 

се извеждат спецификите на психологическото консултиране по време на бременност (вж. 

публикации от списъка II.21., II.25.). Систематизирани са нивата за оказване на 

психологическа помощ на бременните: личностно, когнитивно, емоционално, психо-

физическо. Обогатени са съществуващите данни свързани със здравното поведение  на 

бременните жени ( II.4., II.5., II.16).  

2. Направен е критичният обзор на новите проучвания във връзка с интраутеринния 

свят на нероденото дете (II.11., II.12.) и пренаталното възпитание (II.24.). 

3. Проучени са актуални проблеми на медицинската психология и психологията на 

здравето, като : нагласите за домашно раждане у нас, с което се стимулира преосмисляне 

на подготовката на медицинските специалисти и отношението на институциите към 

правата на раждащата жена (II.20.); реакциите на болния към болестта и влиянието на 

личностните характеристики на пациента върху този процес (II.7.); качеството на живот 

при онкологично болни в условията на икономическа криза (II.8.).  

Наред с основните научни приноси се очертават и следните научно-приложни 

приноси: 

1. Разработен е ефикасен приложен модел за психопрофилактика на раждането, който 

се реализира на практика в „Училището за родители” в град Варна, чрез провеждане на 

курсове за подготовка на бъдещите родители (II.24.). 

2. Обогатени са съществуващите подходи свързани със здравното поведение  на 

бременните жени - здравословния начин на живот, културата на хранене и физическата 

активност по време на бременността, които допринасят за оценката на негативните 

поведенчески навици и обучение на бременните жени (II.4.,I I.5., II.16.).  

3.  Наръчникът „Ние чакаме бебе” е богат информационен справочник за 

вътреутробното развитие на плода, за телесните и психическите промени на женския 

организъм по време на бременност и особеностите на взаимоотношенията между 

бъдещите родители, с приложен принос (II.13.).  

4. Един от основните приложни приноси на кандидата е воденето на ежемесечна 

рубрика „Дневник на бременността” в списанието с 10 хиляден тираж  - „9 месеца”. 

Издаването  на собствено ежемесечно електронно списание за бременни, акушерки и 
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студенти „Мама 112”, което публикува само авторски статии вече има над 4000 он-лайн 

абонати. Общият брой на публикуваните статии до януари 2013 година е 43.  С тази си 

активност Диана Димитрова "оживява" научните знания и ги прави достъпни са хиляди 

потребители, с което създава предпоставки за психичното благополучие на бременните и 

обкръжаващите ги значими за тях хора, както и за психичното благополучие и здраве на 

бъдещото поколение.  

5.  Практическото ръководство ”Акушерки на практика” е първи опит да се реализира 

учебно помагало за бакалавърските програми по акушерство (II.9.). То има несъмнен 

принос с подбора на представената информация и дидактически издържания подход. 

Предложените алгоритми за домашно посещение в пурпериума и изготвяне на план за 

раждане са принос със значим приложен характер. 

 

6. Оценка на личния принос на кандидата  

Формулираните научни и научно-приложни приноси са изцяло заслуга на Диана 

Димитрова. В научната продукция осезателно присъства като автор, т.е. налице са 

критични анализи и лична позиция, която придава особено авторство на текстовете на 

представените за рецензиране научни трудове.  Диана Димитрова борави прецизно с 

психологичната терминология и теории. Тези изводи стават още по-убедителни, като се 

има предвид системната емпирична проверка на залаганите теоретични модели. 

Професионалното боравене с психологичните инструменти и статистическите филтри за 

оценка на взаимовръзките между психологичните променливи и различията между тях в 

групи, ни убеждават още повече в качествата на Диана Димитрова, като научен работник.  

 

7. Бележки и препоръки  

Като рецензент нямам бележки по научната продукция, които да са от критично 

значение. Наличието на несъществени пропуски смятам, че не следва да са предмет на 

подобна рецензия и не се отразяват на цялостното положително впечатление от научната 

продукция на кандидата. 

 Смятам, че Медицински университет - Варна би спечелил с назначаването на Диана 

Димитрова на академичната длъжност „доцент”.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като цяло научната продукция на Диана Димитрова отговаря на изискванията за 

участие в конкурс за академичната длъжност „доцент”. Тематиката на научните й 

занимания, качеството на научната й продукция и натрупаният преподавателски опит ме 
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убеждават, че напълно би се справила със самостоятелното преподаването на дисциплини 

в областта на медицинската психология и полагането на здравни грижи. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси, давам 

своята положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да предложи Диана 

Димитрова да бъде избрана за заемане на академичната длъжност „доцент” по 

професионално направление 3.2. Психология (Медицинска психология).  

 
16.04.2013 г. 

гр. Варна      Рецензент: 

        проф. д-р Валери Стоянов 
 


