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Keynote Address 
 

INGREDIENTS OF CREATIVITY  

FOR PSYCHOLOGISTS IN POST PANDEMIC TIMES 

 

Sara Bahia, University of Lisbon 
 

Abstract: COVID-19 aggravated the uncertainty and unpredictability of our present world, 

challenging people’s lives in an unprecedented way. All around the world, people and organizations have 

made adjustments, redefined priorities, replaced expectations and coped with unique challenges. Society 

has recognized the importance of mental health and well-being, as well as the significance of psychologists 

in promoting the adaptability of people to constantly shifting contexts. 

The practice of psychology has also been defied. Psychologists and psychological researchers play an 

important role in the Sustainable Development Goals for 2030 that address prominent global challenges 

such as ending poverty, improving good health and well-being, ensuring quality education, improving 

gender equality, providing work opportunities and economic growth, reducing inequality, promoting 

inclusive and productive employment, developing sustainable cities and communities, acting on the impact 

of climate change, building peace and strengthening partnerships. Psychological practice requires further 

competencies to address individual and cultural diversity, ethical issues, new ways of working, innovative 

communication, entrepreneurship and career management, amongst other challenging features of the last 

decade. More than ever, after these last two years, psychologists must be flexible, adaptive, open to novelty, 

effective, proactive, innovative, combine and recombine ideas, embrace unexpected constraints and, above 

all, be creative.   

Creativity is a complex construct that incorporates various interrelated factors, from novelty and 

originality to effectiveness, from adaptability and appropriateness to flexibility. Research has shown a 

strong relationship between the experience of crisis and creativity and between creativity and well-being. 

This conference shows how the creative growth of psychologists may flourish individual and collective social 

and emotional well-being and enable Psychology to effectively contribute to the implementation of the 

worldwide sustainable goals.  

Keywords: Adaptability, competencies of psychologists, creativity, flexibility, sustainable goals. 

 

 

CONTRIBUTION OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE TO 

THE PREDICTION OF PSYCHOLOGICAL FLOURISHING 

 

Ivana Pedović, assisstant professor, University of Niš, Serbia. 

Vladimir Hedrih, full professor, University of Niš, Serbia. 

 

Abstract: Organizational justice (OJ) represents an individual’s perception of fairness of treatment 

received from an organization. Available literature suggests that employment experiences are related to 

psychological wellbeing. This study explores whether the OJ dimensions are significant predictors of the 

eudaimonic wellbeing of employed individuals, when controlling for the effects of sociodemographic,job 

satisfaction, work-family conflict variables and HEXACO personality traits. The sample consisted of 925 

employed persons (63,9% female) from Serbia (Mage = 40.29, SDage = 11.129). The following instruments 

were used: Work-Family Conflict (WFC) and Family-Work Conflict (FWC) scales, Psychological 

Flourishing Scale (PFC), Organizational Justice Scale, a job satisfaction measure and different 

sociodemographic variables. The hierarchical regression analysis was performed with PF as the criterion 

variable. The first block consisted of sociodemographic variables, job satisfaction, personality and WFC 

and FWC dimensions, and the second introduced OJ dimensions: distributive justice, procedural justice, 

interpersonal justice and informational justice. The OJ dimensions demonstrated incremental contribution 

in predicting PF [Fch (4, 758) = 6.84, p = .00, ΔR²= .024], with informational justice being the only significant 

one. The final model explained 32.3 % of variance of PF. The significant predictors of PF were gender, 

education, job satisfaction, personality dimensions except honesty, and informational OJ. 



СЕКЦИЯ „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ“ 

SECTION “GENERAL PSYCHOLOGY 
 

СОЦИАЛНАТА ЖЕЛАТЕЛНОСТ, ПОЛОЖИТЕЛНАТА ИЛЮЗИЯ 

ЗА ЖИВОТА И ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ – ПОВЕЧЕ СТИЛ ИЛИ 

СЪЩНОСТ? 

Красен Фердинандов, магистър, училищен психолог, СМГ „Паисий 

Хилендарски“, София, България 

SOCIAL DESIRABILITY RESPONSE, POSITIVITY BIAS AND 

PERSONALITY TRAITS –  

MORE STYLE OR ESSENCE? 

Krasen Ferdinandov, Masters degree, school psychologist in SHSM “Paisiy 

Hilendarski, Sofia, Bulgaria 

Абстракт: В статията се съобщават резултати от две пилотни изследвания, фокусирани върху 

апробацията на методики за измерване на три важни личностни аспекта – устойчиви черти, 

мотивацията за печелене на социално одобрение и избягване на неодобрение, както и източниците 

на лично благополучие. В първия дизайн на изследването са адаптирани и внедрени кратките 

методики Големите пет-20 прилагателни-семантичен диференциал (BFA-20-SD, Big Five Adjectives-

20-Semantic Differential, базиран на Goldberg, 1992), Скала за социална желателност-15 (SDS-15, 

Social desirability Scale-15, He et al., 2015) и Скала за процъфтяване (FS, Flourishing scale, Diener et al., 

2010). Във втория дизайн са адаптирани и приложени Въпросник за Големите пет-2-кратък вариант 

(BFI-2-S, Big Five Inventory-2-Short, Soto & John, 2017), Балансиран въпросник за социално-желателен 

отговор (BIDR-16, Balanced Inventory for Desirable Response-16, Hart et al. 2015) и Кратък въпросник 

за преуспяване (BIT, Brief Inventory of Thriving, Su et al., 2014). Психологичните методики са 

публично достъпни за научни и образователни цели и целта на изследването е съобщена 

предварително на авторите им. Изследванията са осъществени с две независими извадки: първото 

допитване – с ученици от Софийска Математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ на възраст от 

10 до 18 години на хартиен носител, а второто допитване е реализирано с участници на възраст от 9 

до 59 години, живеещи, работещи и учещи в и извън столицата. Онлайн допитването е осъществено 

с помощта на платформата MS Forms. Двата набора за самооценка показват удовлетворяващи нива 

на съгласуваност между стимулите за български условия, високо теоретично и критериално 

съответствие и приемливи разграничителни възможност съобразно пола, възрастта, но не и 

местоживеенето. Въпреки, че проучвателната им структура не е перфектна, двата панела от данни 

в много голяма степен оправдават очаквания за конвергенцията между чертите, желателния 

отговор и позитивна настройка, така че изкривяванията в самооценката да представляват 

стилизациите в себеописанието. 

Ключови думи: личностни черти, социална желателност, процъфтяване, преуспяване 

АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА МУЗИКАЛНИЯ ГНОЗИС, 

ИЗСЛЕДВАНИ ЧРЕЗ СРАВНИТЕЛНО СКАНИРАНЕ 

Ивайло Панов, докторант  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

ASPECTS OF MUSICAL GNOSIS DEVELOPMENT STUDIED BY THE 

COMPARATIVE SCANNING METHOD 

Ivailo Panov, PhD student in Psychometrics 

Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’ 



Абстракт: В настоящия доклад е представен демонстрационен експеримент, проведен с 

иновативната технология за обработка, анализ, визуализация и интерпретация на психологически 

експериментални данни от тип „избор по предпочитание“, наречена „Метод на сравнителното 

сканиране“ (comparative Scanning Method, cSM). Експериментът е реализиран чрез компютърната 

програма IRRA beta (Imprinting Reliable Rate Analysis) – многоцелеви софтуерен продукт за 

провеждане на експерименти и анализиране на получените от тях данни. В основата на този анализ 

е съпоставяне на теоретични очаквания (вероятности) с емпирични данни, характеризиращи всяка 

точка от признаковото пространство на дефинираните свойства на стимулите, използвани в 

експериментите. Референтен стимул (или Вътрешен критерий) е такава точка (зона) от 

пространството, координатите на която определят числово най-хармоничното съчетание на 

признаците. Изследователската цел е да се демонстрират възможностите на Метода на 

сравнителното сканиране (cSM) за откриване на специфични разпределения на референтни зони 

(ideal points) в експериментално изследвани признакови пространства с предварително зададени 

параметри. Произтичащата от целта изследователска задача е да се регистрират някои аспекти в 

развитието на първоначален музикален гнозис при здрави деца (момичета и момчета), както и да се 

оцени влиянието на някои инструменти (струнни, духови и ударни) върху изграждането на 

акустично-перцептивни представи при едно незрящо момче. 

Ключови думи: метод на сравнителното сканиране, данни от тип „избор по предпочитание“, 

слухово възприятие, многомерно /психологическо/ скалиране (MDS). 

СТИЛ НА ШОФИРАНЕ – ПОЛОВИ И ВЪЗРАСТОВИ РАЗЛИКИ 

Зорница Тоткова, гл. ас. д-р 

ИИНЧ, БАН 

DRIVING STYLE- GENDER AND AGE DIFFERENCES 

Zornitza Totkova, PhD 

Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of 

Sciences 

Абстракт: Основен стремеж на изследователите в областта на транспортната психология е 

създаването на програми, продукти и условия с помощта, на които броя на жертвите и пострадалите 

при пътнотранспортни произшествия да се сведе до минимум. Това е възможно чрез 

идентифициране на факторите, които повлияват поведението на водачите на пътя. В световен 

мащаб изследванията в тази сфера са многобройни и разнородни, но в България те са оскъдни. Сред 

основните изследвани психологични конструкти в транспортната психология е стила на шофиране 

и свързаното с него рисково поведение на пътя. Настоящият доклад проучва стила на шофиране и 

очертава половите и възрастови разлики сред български водачи. Конструктът е изследван с 

българската версия на Мултидименсионалния въпросник за оценка на стила на шофиране (MDSI-

BG). Проведеното изследване (N = 456, мъже = 204; жени = 252; средна възраст = 37) очертава 

половите и възрастови разлики в стила на шофиране сред български водачи. Резултатите показват 

статистически значими разлики между мъже и жени по отношение на три от общо девет стила на 

шофиране. Значими разлики се наблюдават и в отделни възрастови групи, като това е така по 

отношение на шест стила на шофиране. Изучаването на стила на шофиране и неговите специфики 

в зависимост от пола и възрастта допринася за създаването на солидна база данни, свързана с 

реалните характеристики на българските водачи, която е нужна за планирането на интервенции в 

посока на работа с човешкия фактор.   

Ключови думи: стил на шофиране, пол, възраст, MDSI-BG 

ВЪПРОСЪТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СПЕЦИФИКА НА 

ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ И 

УКРАЙНА 

проф.д-р Велислава Чавдарова, проф.дн Красимира Петрова 

ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“ 

Философски факултет, катедра „Психология“ 



THE ISSUE OF THE NATIONAL SPECIFICITY OF THE PERSONAL 

TRAITS OF THE STUDENTS FROM BULGARIA AND UKRAINE 

Prof. Dr. Velislava Chavdarova, Prof. Krassimira Petrova 

University "St. St. Cyril and Methodius" 

Faculty of Philosophy, Department of Psychology 

 Абстракт: В доклада са представени и анализирани резултатите от проведено в периода 

05.2020-05.2021 г. кроскултурално изследване на личностните черти на 602 студенти, от които 251 

българи и 351 украинци. Теоретико-приложната рамка на проучването е базирана върху 

петфакторния модел за личност на Макрей и Коста. След обработка на данните се установяват  

статистически значими различия между българските и украинските студенти по две от чертите от 

«голямата петица» - българите се оценяват като по-емоционално стабилни и по-отворени към нов 

опит. Като цяло и за двете национални групи се регистрират тендеции към съзнателност, 

емоционална стабилност, доброжелателност, откритост към нов опит и екстраверсия.  

Дискриминантният анализ установява различна  дискриминационна сила  само на чертите дързък, 

творчески и любопитен. Личностната черта „дързък” е по-категорично проявена при украинските 

респонденти, а чертите „творчески” и „любопитен” са характерни българските студенти. 

 Ключови думи: личностни черти, петфакторен модел за личност, българи, украинци, 

студенти 

РАЗВИТИЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА - 

20-ТЕ – 40-ТЕ Г. НА ХХ ВЕК 

Стоил Мавродиев, доц. д-р 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 

 

DEVELOPMENT OF PSYCHOANALYSIS IN BULGARIA IN THE 

PERIOD - 20'S - 40'S OF THE XX CENTURY 

Stoil Mavrodiev, аssoc. prof. Ph.D. 

South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad 

Абстракт: В доклада се представя контекстът, генезисът и развитието на психоанализата в 

България в периода 20-те – 40-те г. на ХХ век. Очертава се нейното място сред другите направления 

в психологията. Изследват се основните проблемни области в творчеството на българските 

психоаналитици. Подчертават се техните оригинални идеи и приноси. Разглежда се критиката на 

психоанализата. 

Ключови думи: развитие на психоанализата, България, психология 

ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА 

НАГЛАСИТЕ КЪМ НАКАЗАНИЯTA 

Даниел Петров, доц. д-р, СУ „Св. Кл. Охридски“ 

Светослав Христов, докторант, СУ „Св. Кл. Охридски“ 
 

PERSONALITY AND SOCIODEMOGRAPHIC ASPECTS OF 

PUNITIVENESS  

Daniel Petrov, Assoc. Prof., PhD, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 

Svetoslav Hristov, Phd student, Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

         Абстракт: Обществените нагласи продължават да влияят на правораздавателните политики и 

да променят възприятията, действията и решенията на работещите в правната сфера и помагащите 

професии. В различни сфери на обществото и в медиен план се стимулира идеята, че по-строгите 

наказания са решение за справяне с престъпността (за сметка на превенцията, пробацията и 



интеграцията). Целта на настоящото проучване е да провери диференциращата роля на Големите 

пет личностни диспозиции и социално-демографските фактори спрямо нагласите към наказанията 

за криминални престъпления. В изследването участват 195 респонденти, разпределени в няколко 

основни групи спрямо тяхното образование или професия. Мъжете, живеещите в малки населени 

места, по-слабо образованите, по-религиозните и споделящите консервативна политическа 

идеология показват нагласи към по-строги наказания. Личностните черти, които предполагат по-

силни наказателни нагласи, са добросъвестност и екстраверсия. Образованието по право и 

хуманитарни науки се свързва с най-слабо изразени наказателни нагласи, а най-високи те са при 

респондентите, завършили биологични и технически науки. Професионалната реализация в 

сферата на сигурността, технологиите и икономика се свързва с най-силна потребност от 

увеличаване на наказанията, а при работещите юристи тя е най-слаба.  Познаването на факторите, 

които определят тези нагласи, позволява да бъдат подобрени образователните подходи и 

организационните условия за намиране на алтернативи на наказанията. 

       Ключови думи: личностни черти, социално-демографски фактори, нагласи към наказанията 

 

 

SUBJECTIVE PERCEPTION OF SUCCESS AND DIFFICULTIES IN 

THE PROFESSION AMONG BULGARIAN ACTORS 

Denitza Kaprieva, PhD 

 

СУБЕКТИВНО ВЪЗПРИЯТИЕ НА УСПЕХА И ТРУДНОСТИТЕ В 

ПРОФЕСИЯТА СРЕД БЪЛГАРСКИ АКТЬОРИ 

Деница Каприева, д-р 

 

Abstract: The various mental and physical demands and challenges that the actors face in their 

profession often are left out of the focus of the public attention. Achieving success in performing arts is hard. 

Defining success in the acting career is itself not an easy task. Some objective factors can be outlined, but 

their presence does not unambiguously indicate success. The definition of actors' success is subjective and 

variable to a high degree. The attempt to identify if an actor is successful should consist of (as far as possible) 

objective as well as subjective criteria. The present study includes a content analysis of the answers of 140 

Bulgarian actors (83 women, 57 men, age: M=34,62) regarding their subjective perception of success in their 

profession and the difficulties they meet in it. Based on the twelve semantic categories identified via the 

analysis, a definition of success in the acting career is proposed. Among the answers given by the 

participants, subjective criteria for success are more frequent than objective. Six semantic categories are 

derived regarding the difficulties actors face in their profession. 

Keywords: actors, success in the acting profession, difficulties in the acting profession, content 

analysis 

 

МЛАДЕН НИКОЛОВ – ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ 

ПСИХОАНАЛИТИК? 

Пламен Минчев, гл. ас., доктор,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

 

MLADEN NIKOLOV - THE FIRST BULGARIAN 

PSYCHOANALYST? 

Plamen Minchev, Chief Assistant, PhD,  

Sofia University „St. Kliment Ohridski ”. 
 
Абстракт: Докладът разглежда живота на Младен Николов, български психолог, който 

определям като първия български психоаналитик. Той се основава на факти от предварителни 

проучвания, които могат да бъдат допълнени впоследствие. Описва се биографията му и как се стига 



до обучението му по психоанализа. В доклада се обсъжда и дали може да се приеме, предвид начина, 

по който е преминал обучението си, че е психоаналитик. Посочва се и се коригира често 

разпространена грешка за мястото му на завършване на психология.  
Ключови думи: Младен Николов, психоаналитик, обучение по психоанализа 

 

 

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ 

ТЪМНАТА ТРИАДА 

И СТРАТЕГИИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТ 

Евгения Йорданова 

ДПП България 

 

RELATIONSHIP BETWEEN THE DARK TRIAD PERSONALITY 

FACTORS AND CONFLICT HANDLING STRATEGIES 

Evgeniya Yordanova 

DPP Bulgaria 

 
Абстракт: Настоящото изследване цели да проследи взаимовръзката между личностните 

черти от Тъмната триада и стратегиите на  поведение при конфликт, съгласно модела на Томас-

Килман. Общо 372 души взеха участие в изследването, от които 302 са жени и 70 мъже. Резултатите 

отчетоха значима връзка между всяка от личности черти от Тъмната триада със стиловете на 

поведение Съперничество и Отбягване. Чертата Нарцисизъм  се свърза положително и значимо с 

всички пет стратегии за преодоляване на конфликт – Съперничество, Отбягване, Сътрудничество, 

Компромис и Приспособяване. При Макиавелизъм не се отчете връзка със стиловете на поведение 

Сътрудничество и Приспособяване. Емпиричните резултати относно Психопатия показаха 

положителна корелация със Съперничество и Отбягване и отрицателна връзка със стратегията 

Приспособяване. Тези данни показват, че редица личностни черти могат да се окажат значим 

фактор при избора на поведенческа стратегия за разрешаване на конфликти. Това от своя страна 

би дало полезна насока за превенцията на негативните последици от конфликти, разгръщащи се на 

различни нива от функционирането на всеки индивид и по този начин да допринесат за развитието 

на личността. 

Ключови думи: личностни характеристики, Тъмната триада, конфликт, стратегии на 

поведение в конфликт 

 

 

ЗА ЕДНА НЕДООЦЕНЕНА КЛАСИЧЕСКА ИДЕЯ И НЕЙНОТО 

СЪВРЕМЕННО ИЗМЕРЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

Проф. д.пс.н. Веселин Василев, 

Д-р Боян Василев 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 
 

FOR AN UNAPPRECIATED CLASSIC IDEA AND ITS MODERN 

DIMENSION AND SIGNIFICANCE  

Veselin Vasilev, Professor, Dr.Sc. 

 Boyan Vassilev, Ph.D. 

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” 

 



Абстракт: В доклада се съдържа представяне и анализ на една класическа идея (има мащаба 

на цялостна концепция, но не е експлицирана като такава), която великият Ерик Ериксън  

разработва след 1970 година. Основната му теория е представена в двете  знаменити книги (от 

1950 и 1968 години), поради което тази идея остава почти неизвестна и недооценена; а нейният 

теоретико-приложен потенциал, според нас, е изключително голям и особено актуален.  

В класическия вариант на епигенетичната теория във всеки от стадиите противоборстват 

две алтернативни тенденции: позитивна и негативна. Когато позитивната надделее, личностното 

развитие продължава успешно в следващия стадий. След 1980 г. Ериксън преосмисля и допълва 

този позиция: ако позитивната тенденция напълно потисне („смаже“) негативната, това поражда 

„неадаптивна склонност“ и личностни увреждания, сериозна затрудняващи саморегулацията на 

поведението в общността. Например: пълната „победа“ на базисното доверие ще заложи у детето 

наивно-доверчив стил, който ще го обрича на провал пред всяка трудност в живота. Или: ако 

инициативността безпрекословно надделее над чувството за вина, ще се породи неадаптивната 

склонност „непреклонност“ (безпощадност) и  личност без никакви задръжки и 

самоограничения, което напомня социопатия и може би залага основите на психопатийно 

отношение към другите. 

Идеята на Ерик Ериксън интересно кореспондира със сходни идеи в теорията на Алфред 

Адлер (може да се предполага повлияване от нея) и ни подсказва нови насоки в търсенето на 

съвременни обяснения за нарастващите случаи на девиантно и делинквентно поведение. По-

нататъшното разработване и емпирична проверка на тази идея е уместно и необходимо. 

 

 

КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ И РЕАЛНИЯ СВЯТ ПРИ 

ПОКОЛЕНИЕ ЗЕТ 

Рада Масалджиева, проф. дм, Мария Караиванова, гл. ас. Дпс, 

Мария Семерджиева, проф., дм, Десислава Бакова, доц., дм, 

Катедра „Управление на здравните грижи“ 

Факултет по обществено здраве 

Медицински университет-Пловдив 

 

COMMUNICATION IN THE VIRTUAL AND REAL WORLD OF 

GENERATION Z 

Rada Massaldzhieva, prof., PhD; Mariya Karaivanova, аss. prof, PhD, 

Mariya Semerdzhieva, prof., PhD, 

Desislava Bakova, ass. Prof., PhD, 

Healthcare Management Department, 

Faculty of Public Health, 

Medical University-Plovdiv 
 

Абстракт: Поради бързото развитие на технологиите и в резултат на пандемията 

предпочитаните средства за комуникация са в процес на непрекъсната трансформация и 

съществуват данни, че представителите на поколение Зет (родени след 1995 г.) имат специфични 

подходи към общуването. В настоящото проучване си поставяме за цел да опишем някои 

комуникативни характеристики на родените от 1995 до 2002 г., както и взаимовръзките между тях. 

Ще представим част от данните за България от Глобалното проучване на поколение Зет, 

проведено през 2021 г. в 31 държави по света. Извадката се състои от 859 изследвани лица, които 

попълниха онлайн въпросник в платформата Qualtrics в периода октомври-декември, 2021 г. От тях 

840 посочват 1995-2002 г. като период на раждане, а едва 18 посочват 2003-2010 г. Сред респондентите 

193 са мъже, 657 – жени, 6 са посочили „друг“, а двама предпочитат да не отговарят на въпроса. В 

извадката 750 ИЛ са посочили, че са редовни студенти, 51 са задочни студенти, а 57 не са студенти.  

Резултати: По отношение на личностните характеристики 55.1% мислят, че „любопитни“ ги 

описва много добре, а 31.9% се самоопределят като „предпазливи“ във висока степен; 30.2% мислят, 

че са „със съзтезателен дух“, а като „кооперативни“ във висока степен се самоописват 26.5%. Като 

„комуникативни“ определят себе си 29.9%, а едва 7.8% мислят, че са „консервативни“.  



По отношение на поведенческия стил, който използват при работа с други хора, най-голям 

дял (33.4%) от респондентите от поколение Зет посочват „Изпълнение“ (осъществяване на задачи, 

следване на насоки, спазване на крайни срокове, изпълнение на рутинни задачи) като най-често 

използван стил. По-ниски са процентите за останалите три изследвани стила – лидерство, 

съотнасяне, мислене. На въпроса за предпочитания метод на комуникация с другите хора най-голям 

дял 57.5% избират „разговор лице в лице“, но на въпроса за действително най-често използвания 

метод на комуникация най-голям дял от респондентите – 65.9% - посочват, че най-често използват 

директните съобщения през апликация (приложение) като например съобщения през приложенията 

Instagram, Facebook, Twitter.  

Заключение: Получените резултати описват поколението Зет като любопитни, готови да 

решават проблеми и да общуват най-често чрез електронни приложения.  

Ключови думи: поколение Зет, комуникация, социални мрежи, стил на работа 

 

 

АНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ КОМПОНЕНТИТЕ НА 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ТВОРЧЕСКОТО 

МИСЛЕНЕ 

Симона Трифонова, докторант 

Пресиян Бургов, доц. д-р 

 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE 

COMPONENTS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CREATIVE 

THINKING 

Simona Trifonova, PhD student  

Presiyan Burgov, assoc. prof. PhD 

“St. Cyril and St. Methodius” University of VelikoTarnovo, Bulgaria 

 
Абстракт: Докладът представя изследване върху психичните конструкти „емоционална 

интелигентност“ и „творческо мислене“, проведено върху 250 лица (52 мъже, 198 жени, при средно 

разпределение на възрастта от 33 години). Проследени са взаимовръзките между споменатите 

психични структури, като биват изведени съществени детерминанти от статистическия анализ. 

Изводите от анализа водят до заключение, че между емоционалната интелигентност и творческото 

мислене се откриват положителни корелации. Такива се намират между емоционалната 

интелигентност, гъвкавостта и продуктивността на творческото мислене. Подобни ефекти се 

наблюдават при мотивацията и взаимовръзката й с продуктивността и творческото мислене. 

Ключови думи: емоционална интелигентност, творческо мислене, мотивация, гъвкавост, 

продуктивност. 

 

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА 

ВЕРСИЯ НА СКАЛА ЗА АЛЕКСИТИМИЯ НА ТОРОНТО  (TAS-20) 

Любомира Цветкова, Георги Гърков, Георги Кирилов 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

София, България 

 

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE BULGARIAN 

VERSION OF TORONTO ALEXITHYMIA SCALE (TAS-20) 

Lubomira Tsvetkova, George Gurkov, George Kirilov 

Sofia University „St. Kliment Ohridski“ Sofia, Bulgaria 
 



Абстракт: Алекситимията е устойчив личностен конструкт, който се обяснява с когнитивни 

дефицити в преработката на емоциите. Свързва се с невъзможността на индивида да идентифицира 

и описва емоционалните си преживявания като се наблюдават и ригидни мисловни механизми. Най-

популярният инструмент за изследване на алекситимия е скалата за алекситимия на Торонто (TAS-

20). Настоящото изследване има за цел да изследва факторната структура, надеждността и 

валидността на скалата. Данните са събрани от 350 изследвани лица (281 жени и 69 мъже), 

неклинична извадка. Вътрешната консистентност на общата скала е висока (α=0.86), което се 

потвърждава от други изследвания на психометричните характеристики на TAS-20 в български 

условия, но получената в хода на анализите трифакторна структура се различава от оригиналния 

вариант на TAS-20, a също и от адаптацията на български език. Изведена е трифакторна структура: 

1. Трудности при идентифициране и описване на чувствата, 2. Ограничени фантазмени 

преживявания, 3. Изравняване на емоционалните преживявания.  

Ключови думи: TAS-20, алекситимия.  
 

 

COLLECTIVE INTELLIGENCE IN TEAMS WITH GENDER 

DIVERSITY IN OUTSOURCING ORGANIZATION 

Asen Trichkov, PhD student,  

Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies - 

Bulgarian Academy of Sciences 
 

Abstract: In work organizations nowadays, the diversity of the teams is something to be accepted as 

indicator of better efficiency and combined knowledge, resulting in equal opportunities, diversity, and 

inclusion (Bear; Wooley, 2013). Gender mixed structures are with higher probability to develop the factor 

Collective Intelligence (CI), based on specific abilities of individuals (Barlow; Dennis, 2016). Collective 

intelligence is the inference one draws when the ability of a group to perform one task is correlated with 

that group’s ability to perform a wide range of other tasks. This kind of collective intelligence is a property 

of the group itself, not just the individuals in it. The paper presents the collective intelligence survey in 

sample of 54 employees in outsourcing organization, divided in 15 gender different teams (male, female, 

mixed). The 4-factor and 17-items scale of Kaur & Shah (2018) for CI was used. The expectations are that 

the collective intelligence of the teams will differ according to gender, due to their different social sensitivity 

and adaptation. 

Keywords: collective intelligence, gender mixed teams, outsourcing organization 

 

 

МЕДИАТОРНА РОЛЯ НА РАННИТЕ МАЛАДАПТИВНИ СХЕМИ ЗА 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ИНТИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

Владимир Маринов, докторант 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

MEDIATION ROLES OF THE EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS 

FOR THE RELATIONSHIP SATISFACTION 

Vladimir Marinov, PhD Student  

Sofia University St. Kliment Ohridski 

 
 

Абстракт: Удовлетвореността от романтични партньорски отношения е психологически 

феномен от голямо значение за цялостното благополучие на индивидите във всяка една култура. В 

настоящия труд 312 изследвани лица от български произход участват в изследване с цел по-

задълбочено разбиране на основните механизми, чрез които удовлетвореността в интимните 

отношения се влияе от ранните маладаптивни схеми, установени от Джефри Йънг. Те се разглеждат 

като важен медиатор в процесите, които формират континуума удовлетвореност-

неудовлетвореност. Други значими теоретични концепции, като стиловете на привързаност, също 



играят важна обяснителна роля и са въвлечени в изследването. Резултатите от настоящото 

изследване са насочени към професионалната общност и могат да бъдат използвани в 

професионалната практика. 

Ключови думи: Интимна удовлетвореност, ранни маладаптивни схеми, стилове на 

привързаност, медиация. 

 

 

ПРОМЕНИ В НАГЛАСИТЕ ЗА СВЕТА И СЕБЕ СИ 

ПРИ ЕКЗИСТЕНЦИАЛНИ КРИЗИ 

Ирина Зиновиева,  

професор, доктор на психологическите науки,  

Бойко Панчев, докторант,  

Галина Кабаджова, иследовател,  

Софийски университет „Св. Климент Оридски“ 

 

SELF-ATTITUDE CHANGE IN EXISTENTIAL CRISIS 

Irina Zinovieva, prof., PhD,  

Boyko Panchev, PhD candidate, Sofia university  

Galina Kabadzhova, researcher,  

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 
 

Абстракт: Хората преминават през различни кризи по време на живота си, породени от 

болести, икономически проблеми, военни действия, конфликти в отношенията между хората, 
вътрешни конфликти в рамките на индивида. Само част от тези кризи са екзистенциални, тоест 

отнасят се до застрашаване на самото съществуване – във физически или социален смисъл, но 

изходът от кризата може да бъде както травматизиращ, така и градивен за личността. Настоящото 

изследване проследява протичането и резултатите от преживени чекзистенциални кризи, които 

водят до промени в цялостните нагласи по отношение на живота и себе си. За целта беше проведено 

емпирично изследване с полуструктурирани интервюта. В него взеха участие 71 лица, които 

са имали екзистенциална криза в живота си: животозастрашаваща болест, финансов колапс, загуба 

на работа с последващ продължителен период на безработица и драстична смяна на качеството на 

живот, загуба на родител в детството или юношеството, травматично протекъл развод и други. 

Основните въпроси, върху които се съсредоточава анализът, са свързани с промени в нагласите за 

света и себе си по време и след екзистенциалната криза; когнитивната преработка на станалото; 

промените в цялостната  картина на света и мирогледа, промените в личностни характеристики на 

участниците. Данните могат да се използват както в терапевтичната практика, така и за 

самоусъвършенстване и създаване на устойчивост.  
Ключови думи: екзистенциална криза, пост-травматично израстване, нагласи, смисъл, 

устойчивост. 
 

 

116 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА 

ПСИХОЛОГИЯ И 50 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА 

СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

(ПОГЛЕД, ПРЕЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА 

ПРОФ. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ) 

Людмил Денчев Денев, гл.ас. д-р,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 



116 YEARS FROM THE BEGINING OF THE BULGARIAN ACADEMIC 

PSYCHOLOGY AND 50 YEARS FROM THE ESTABLISHMENT OF 

THE PSYCHOLOGY DEPARTMENT AT SU 

(VIEWED THROUGH THE PERSPECTIVE OF THE WORKS OF 

PROF. PAVEL ALEKSANDROV) 

Lyudmil Denchev Denev, Asst. prof., Ph.D., Department of Psychology, 

Sofia University "St. Kliment Ohridski"  
 

Абстракт: Докладът е посветен на съществена област от интересите на проф. П. Александров 

– един от основателите на специалност Психология в СУ, поставил началото на дисциплината 

„История на психологията“, неотменно и вдъхновяващо развиваващ я десетилетия, в което имах 

привилегията да му асистирам повече от 20 г., преди да поема дисциплината. Това е областта на 

емоциите, чувствата и афектите – една от най-важните доминанти в творчеството на основателите 

на българската академична психологя в изследването на психичното, системно проучвана и 

подробно представяна във водещите разработки на проф. П. Александров.  

 

 

ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕН ПОДХОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 

ЕМОЦИИТЕ, ЧУВСТВАТА И ИНДИВИДУАЛНОСТТА 

(ПРИЕМСТВЕНОСТ И СЪВРЕМЕННОСТ В ДИСЦИПЛИНАТА 

„ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЯТА“ В СУ) 

Людмил Денев, Гл.ас. д-р, Психология,  

СУ "Св. Климент Охридски" 

 

HISTORIC-PSYCHOLOGICAL APPROACH IN RESEARCH OF 

EMOTIONS, SENTIMENTS AND INDIVIDUALITY 

(CONTINUITY AND CONTEMPORANEITY IN THE “HISTORY OF 

PSYCHOLOGY” DISCIPLINE AT SU) 

Lyudmil Denev, Asst. prof. , Ph.D., Department of Psychology, Sofia 

University "St. Kliment Ohridski"  
 

Абстракт: Докладът представя основни възгледи на проф. П. Александров в разбирането за 

емоциите, чувствата и индивидуалността, основани на развитието на българската академична 

психология, проецирани и развити в модерното състояние на областта. Представени са и някои 

положения от собствените ни разработки на темата, съотносими с творческия историко-

психологичен подход и с експлицитна съотносимост към бъдещето на психологията. 

 

 

КОГАТО СТАТИСТИЧЕСКИТЕ АНАЛИЗИ СКРИВАТ, ВМЕСТО ДА 

РАЗКРИВАТ: ЗА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА 

СТАТИСТИЧЕСКИТЕ МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ В 

ПСИХОЛОГИЯТА 

Методи Коралов, гл.ас.д-р 

НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология 

 



WHEN STATISTICAL ANALYSES CONCEAL UNSTEAD OF 

REVEAL: ABOUT SOME LIMITATIONS OF STATISTICAL 

METHODS USED IN PSYCHOLOGY 

Metodi Koralov, Assis. Prof., Ph.D 

NBU, Department of Cognitive Science and Psychology 
 

Абстракт: Психологическата наука се развива благодарение на изследванията, а данните от 

изследванията се обработват с помощта на статистически методи. Преподаватели, студенти, 

изследователи разчитат на тях като нерядко ги използват по един механичен начин чрез просто 

изпълнение на определени процедури, приемайки сляпо и до голяма степен безкритично 

резултатите такива, каквито излизат от статистическия софтуер. На тяхна база се правят 

задълбочени изводи за човешката психика и се развива цялостното психологическо познание. 

Същевременно не се обръща достатъчно внимание на такива, известни от зората на психометрията, 

източници на грешка като ограничения на методите, ограничения на извадката, ограничения на 

изследователите, ограничения на изследователския дизайн. Още по-малко, обикновено никакво, 

внимание не се обръща на ограниченията на самите статистически анализи. Напълно подценени и 

дори забравени остават класически проблеми като Парадокса на Симпсън и различни негови 

форми. В статията е представен скорошен случай, в който е установен вариант на Парадокса на 

Симпсън в рамките на изследване в българската пенитенциарна система. Ясно и еднозначно се 

установява, че корелация от -0,31 всъщност трябва да се разглежда като корелация в интервала от 

-0,50 до -0,62 (с акцент върху по-високата стойност). Повдига се въпросът до каква степен изобщо 

анализите и изводите в масовата практика могат да се приемат за валидни.  

Ключови думи: статистически анализ, грешка, ограничение, грешка на измерването, 

Парадокс на Симпсън 

 

КАК Е ПРЕДСТАВЕНА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЧНА 

ПСИХОЛОГИЯ В БАЗАТА ДАННИ SCOPUS? 

Елена Андонова, д-р, доц. 

Михаела Барокова, д-р, ас. 

НБУ 

 

REPRESENTATION OF BULGARIAN PSYCHOLOGY IN SCOPUS 

Elena Andonova, Ph.D., Assoc. Prof., New Bulgarian University 

Mihaela Barokova, PhD, Assist. Prof., New Bulgarian University 
 

Резюме: Петдесетгодишният юбилей на специалност „Психология“ в Софийски университет 

е добър повод за равносметка. Представяме преглед на постиженията на българската академична 

психология през нейното присъствие в глобалната база за научни данни Scopus, широко използвана 

за оценка на приноса и качеството на публикационната продукция. Проведен бе анализ на 

извлечените данни за представените в базата публикации  в областта на психологията, чиито автори 

са с институционална афилиация към българските университети с обучение в направлението и 

Българската академия на науките (БАН). Установени бяха тенденциите на развитие на 

публикациите по отношение на брой и пол на авторите, обем на материалите, брой цитирания, както 

и  присъствие в списания с различен импакт фактор и отворен достъп. Корелационен анализ, 

включващ качествените показатели присъствие в списания с по-висок импакт фактор и брой 

цитирания, потвърждава ясно предимството на публикациите с по-голям брой съ-автори и с 

международно участие сред съ-авторите. Обемът на текстовете няма връзка с качествените 

показатели. От перспективата на глобалната научна общност и международни критерии за качество 

на научните приноси анализът ни очертава ясно неадекватността на оценката на научна продукция 

у нас през наложените количествени показатели, залегнали в минималните национални изисквания 

за направление 3.2 Психология, които насърчават българските психолози да произвеждат ръкописи 

с по-голяма дължина и с минимален брой автори.  

Ключови думи: Научна продукция, Scopus, импакт фактор, цитирания 



 

ПРЕДИКТОРИ НА БЛАГОПОЛУЧИЕТО ПРИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ МОДЕЛИ 

Венцислав Илиев, докторант 

Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“ 

 

PREDICTORS FOR WELL-BEING FOR 

PROFESSIONAL FASHION MODELS 

Ventzislav Iliev; Ph.D candidate 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 
 

 

Абстракт: С появата на нови социални медии и споделяната информация в тях, професията 

модел става все по-желана. Моделите продължават да бъдат обект на подражание като част от добре 

познатите хора в обществото – знаменитостите. Изследванията на групата на професионалните 

модели в световен мащаб са много малко, а такива в българската научна литература не са известни. 

Затова е важно да се изследва какви са предикторите на благополучието сред индивидите в 

посочената група. За целта са използвани две новосъздадени скали - скала за професионален успех 

и скала за ангажираност в Инстаграм, заедно със скалата за измерване на тъмната триада  (Jones & 

Paulhus, 2014), скалата за самооценка на Розенбърг (RSES, Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 

1965), скалата за психичното благополучие на Риф (PWB, Psychology Well-being Scale, Ryff, 1989). 

Резултатите от направения регресионен анализ показват, че предиктор на благополучието за 

изследваната група е самооценката. Тези резултати хвърлят светлина върху това какво допринася 

за благополучието на професионалните модели, което има нарастващо значение с увеличаващата се 

популярност на онлайн платформи като Инстаграм и появата на нов вид професии като инстаграм 

модели и инфлуенсъри.   

Ключови думи: благополучие, професионални модели, инстаграм, тъмна триада, самооценка 

 

ЕКСПЛОРАТОРНИ И КОНФИРМАТОРНИ ПОДХОДИ В 

БИФАКТОРНИЯ АНАЛИЗ 

Жорж Балев, гл. ас., д-р 

Софийски Университет  ‘Св. Климент Охридски’ 

 

EXPLORATORY AND CONFIRMATORY APPROACHES IN BI-

FACTOR ANALYSIS 

Jorj Balev, Assist.Prof, Ph.D 

University of Soia ‘St Kliment Ohridski’ 
 

Абстракт: Изследванията в методологията на психометриката и измервателните модели през 

последното десетилетие разкриват обръщане и подчертан интерес към отдавна формулирани идеи 

в областта на факторния анализ – бифакторния подход (Spearman, 1904 ; Holzinger & Swineford, 

1937).  Редица автори (Chen et al., 2007; Reise et al., 2011) аргументират предимствата на бифакторния  

измервателен модел при прилагането му към многомерни конструкти , в които допускането на общ 

фактор, както и групово-специфични фактори е предпоставено. Традиционната психометрика за 

подобен сценарий прилага йерархичните или модели с фактори от втори ред.  Прилагането на 

бифакторните и йерархичните модели най-често е в рамката на конфирматорния факторен анализ. 

В работата е резюмирано сравненията между йерархичните и бифакторните модели. В 

конфирматорните анализи тези два модела могат да се разглеждат като взаимно-изводими (nested), 

където йерархичния е по-рестриктивен и в следствие това системно фаворизира изследователския 

избор към бифакторни решения.  Възможна посока в преодоляването на този проблем е прилагането 

на експлораторна бифакторна методология. Представен е алгоритъмът, разработен от Бентлър и 

Йенрич (Benler & Jenrich,  2011), който е двуфазов – първоначално се извежда общия фактор и 



впоследствие ротация на груповите фактори. Предпоставя се  броя на груповите фактори, както и 

пълната ортогоналност на решението.  

Посочени са и ограниченията, свързани с разглежданата психометрична методология. 

  

 

МНОЖЕСТВЕНО-ГРУПОВО МОДЕЛИРАНЕ В IRT 

Жорж Балев, гл. ас., д-р 

Софийски Университет  ‘Св. Климент Охридски’ 

 

MULTIPLE-GROUP MODELS IN IRT 

Jorj Balev, Assist.Prof, Ph.D 

University of Sofia ‘St Kliment Ohridski’ 
 
Абстракт: Прилагането на IRT към хетерогенни популации поставя редица проблеми от 

психометрично естество, като например диференциалното айтемно функциониране или по-общо 

валидността на модела в различните групи. Един от съвременните подходи в решаването на подобни 

проблеми е поставянето на IRT в рамката на по-общите генерализирани линейни модели (Bock & 

Zimowski, ). Това въвежда  всички предимства на изборни спецификации на IRT-параметри и 

междугрупови рестрикции и последващо сравняване на изведените модели.  Представено е 

прилагане на множествено-групов IRT подход към данни по Скала за депресия на Бек и 

изследователския потенциал, който генерира тази методология.   

 

СТИГМАТИЗИРАНА ИДЕНТИЧНОСТ И СЕБЕВЪЗПРИЯТИЕ 

Живка Дянкова, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 
Абстракт: Индивиди, които притежават стигматизирана идентичност, често се опитват да 

прикрият своето състояние от другите, за да не бъдат обект на стигматизация. Те са изправени пред 

решението кога, къде и как да разкрият своят стигматизиран статус. Прикриването на 

стигматизираната  идентичност ограничава степента, до която индивидите са в състояние да изразят 

своето действително, автентично Аз, като заедно с психологическата тежест, която прикриването 

създава върху когнитивните ресурси, повлиява негативно върху цялостното психично 

благосъстояние. Настоящият доклад представя рамка за разбиране на стигматизираната 

идентичност и как тя влияе върху психическото благополучие и здравето на хората.  

Ключови думи: Самоприкриване, стигматизирана идентичност, стрес, психично 

благополучие, автентичност 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОЦЕНКИ: ЛИНЕЙНИ МОДЕЛИ СРЕЩУ 

МЕТАКОГНИЦИЯ НА СТУДЕНТИ 

гл. ас. д-р Николай Рачев 

Катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“ 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

PREDICTING GRADES: LINEAR MODELS VERSUS STUDENTS’ 

METACOGNITION 

Assistant Prof. D-r Nikolay Rachev 

Department of General, Experimental, Developmental, and Health 

Psychology 

Sofia University St. Kliment Ohridski 



 

Abstract: The superiority of statistical over clinical judgment and prediction in psychology has long 

been known (Dawes & Corrigan, 1974; Meehl, 1954). Relatedly, peoples’ judgment of their own 

performance is often systematically inaccurate (Fischhoff et al., 1977; Kruger & Dunning, 1999). Combining 

these two research traditions, the present report pits students’ predictions of their grades against 

predictions based on linear regression. Participants were students attending the author’s courses who, 

immediately after their final quiz, were asked to predict their exact number of correct answers. The same 

number was also predicted statistically by students’ records during the semester (most often the number of 

correct answers on an interim test), using cross-validation. The students’ and statistical predictions are 

compared based on the size of the correlation between predicted and real scores, and also based on model 

error rate. Several such comparisons are made for different courses, and possibilities are explored to cross-

validate predictions across courses. The results of this unusual competition are yet to be processed. 

Implications for metacognition and its modeling will be discussed.  

Keywords: Linear models, Statistical prediction, Cross-validation, Metacognition, Judgment 

 
 

МАТЕМАТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ В 

ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА 

проф. д-р Георги Менгов, 

Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

MATHEMATICAL PSYCHOLOGY MODELS IN ECONOMICS AND 

BUSINESS 

Prof. Dr. George Dimitrov Mengov 

Faculty of Economics and Business Administration,  

Sofia University St. Kliment Ohridski 
 

Абстракт: Успехите на математическата психология в последните десетилетия създадоха 

предпоставки за използване на някои от достиженията ѝ в икономиката и бизнеса. Невронните 

мрежи – този примитивен аналог на мозъчна дейност – станаха основен елемент на изкуствения 

интелект, който промени значително многобройни стопански дейности. От друга страна, бяха 

направени сериозни опити математически и компютърни модели, възникнали в когнитивната 

психология, да се приложат директно в икономическия анализ. Настоящият доклад представя 

постижения от втория вид, които са плод на дългогодишни изследвания в Стопанския факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Различни резултати от лабораторни експерименти, финансово 

моделиране и макроикономическо прогнозиране показват големите възможности за трансфер на 

знания от психологията към изследванията на социалноикономическите системи.  

Ключови думи: математико-психологически модели, икономическо прогнозиране, 

социалноикономически системи 

 

 

ПОЛОВИ РАЗЛИКИ ВЪВ ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ 

ФЛУКТУИРАЩАТА АСИМЕТРИЯ НА ЛИЦАТА И 

СУБЕКТИВНИТЕ ОЦЕНКИ ЗА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ 

Мария Стефанова, студент, департамент „Когнитивна наука и 

психология“, НБУ 

Иво Попиванов, гл. ас. д-р, Департамент „Когнитивна наука и 

психология“, НБУ, ДКЦ „Александровска“ 

 



CORRELATION BETWEEN FLUCTUATING ASYMMETRY OF FACES 

AND THEIR SUBJECTIVE ATTRACTIVENESS RATINGS: GENDER 

DIFFERENCES 

Maria Stefanova, student, Cognitive Science and Psychology Department, 

NBU 

Ivo Popivanov, Assist. Prof., Ph.D., Cognitive Science and Psychology, 

Department, NBU, Diagnostic and Consultative Centre ‘Alexandrovska’ 
 

Абстракт: Нивото на флуктуираща асиметрия в лицата е важен белег за здравословното 

състояние на индивида. Твърде голямата асиметрия в лицата говори за малформации и малко 

количество т.нар. „добри гени“. От друга страна обаче, идеално симетричните лица изглеждат 

изкуствени и нереалистични. Това обяснява защо хората оценяват като привлекатлни лицата, 

които имат умерена степен на асиметрия спрямо централната вертикална линия, разполовяваща 

лицето. Интересно е доколко флуктуиращата асиметрия повлиява оценките за привлекатленост по 

еднакъв начин при двата пола. Ето защо проведохме изследване, в което мъже и жени (N=50) 

оценяваха привлекателността на компютърно-генерирани стимули лица от двата пола. Стимулите 

бяха двадесет реалистично изглеждащи лица на жени и двадест – на мъже, част от проекта Generated 

Photos. За всички стимули предварително пресметнахме два индекса за асиметрия спрямо 

централната вертикална линия, разполовяваща лицето, като използвахме специализиран софтуер 

за компютъризирана лицева антропометрия. 

Открихме интересна разлика между резултатите на участниците от двата пола. 

Флуктуиращата асиметрия на мъжките стимули-лица корелира слабо положително със 

субективните оценки за привлекатленост, които жените им дават. Когато мъжете оценяват женски 

лица, обаче, липсва изразена корелация между оценките за привлекателност и индексите за 

асиметрия. Тези резултати вероятно говорят за различни механизми, които мъжете и жените 

използват при оценяването на привлекателността на лица от противоположния пол. 

Ключови думи: привлекателност, флуктуираща асиметрия, полови разлики 

 

ДИНАМИКА НА ТРЕВОЖНОСТТА И НА ПРИЛАГАНИТЕ 

КОПИНГ СТРАТЕГИИ В ПРОДЪЛЖИТЕЛНА  

СТРЕСОГЕННА СИТУАЦИЯ 

Мария Иванова, гл. асистент, д-р,  Румяна Божинова, проф., д-р 

ИИНЧ – БАН, Департамент „Психология“ 
 

Абстракт:Пандемията, обхванала страната и света, се очерта като сериозен стресогенен 

фактор. Продължителното му присъствие провокира въпроса за динамиката в преживяванията и в 

поведенческия отговор на индивида. Изследвани са в индивидуален план промените в 

преживяванията и в поведението на индивида в периода на продължителна стресогенна ситуация, 

предизвикана от пандемията в страната. Настоящето проучване (пилотно) върху 50 лица в 

младежка възраст показа, че негативните преживявания на индивида, отразени в равнището на 

тревожност търпят съществена промяна във времето. Наблюдаваната динамика се изразява в 

значимо снижаване на тревожността в рамките на двегодишения пандемичен период. В същото 

време беше установено, че тази тенденция е съпроводена със значимо  снижаване на неадаптивните 

стратегии на поведение във връзка със справянето на индивида с перживявания стрес. В по-малка 

степен са прилагани поведения от типа на „Отказвам да приема, че това се е случило“, „Изразявам 

негативните си емоции“, „Критикувам се“, „Пия алкохол или нещо за отпускане“ и др.. Интересно 

е, че адаптивния тип стратегии също бележат снижение, но разликата между двата периода не е 

толкова съществено изразена. Значимо по-малко индивидът се опитва да предприеме действия за да 

подобри ситуацията, в която се намира, да потърси съвет и помощ от другите, но продължава с 

опитите си да види ситуацията от различна гледна точка. 

Ключови думи: стресогенна ситуация, тревожност, копинг стратегии, неадаптивни, 

адаптивни, динамика 

 



СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО“ 
 

SECTION “HEALTH PSYCHOLOGY” 

 

 

ЛИЧНОСТНА ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНИ ФУНКЦИИ И 

РЕГУЛAЦИИ. 
Значението им за психологичната оценка на личното благополучие и ролята на 

три функционални сценарии при оценка на случаи. 

Красен Фердинандов, магистър, училищен психолог,  

СМГ „Паисий Хилендарски“, София, България 
 

Абстракт:  В настоящата публикация се представят някои резултати от екстензивно 

проучване на тема „Потенциал за благополучие“, провеждано с различни квоти съобразно пола, със 

и без психиатрична диагноза и кохорти (различни възрасти). Целта на пилотното изследване е да се 

апробират за български условия някои скали, чрез мулти-методен подход за самооценка в сферата 

на позитивната психология и да се анализират част от данните за функции и дисфункции. Една от 

задачите е да се установи значението им за психологическата оценка и воденето на случаи. 

Установено е, че индексите, които скалите за измерване на „бързо и лесно възстановяване от стрес“, 

“субективно удовлетворение“, „емоционална изразителност“, “противоречие в изразяване на 

емоции“, „подходи за регулация на емоции“, отразяват надеждно и валидно прости и сложни 

субективни функции от емоционалната сфера. Същевременно се констатира, че тези индекси се 

подчиняват на двуделна логика – някои аспекти са подчинени на патерни на взаимодействие, които 

ориентират за отрицателни тенденции в преживяванията, а други отразяват положителна 

трансформация на първични функции в цикли от обратни връзки, подпомагащи преодоляването и 

преобръщането на трудностите в емоционално предимство. Демонстрирани са три сценария с 

няколко преходни опосредстващи връзки, които прогнозират два интуитивни и един 

психотерапевтичен подход за въздействие върху ефекта на влошаване или подобряване. Разликите 

в патерните се интерпретират от гледна точка на здравословното психично състояние. Коментира 

се значението на тези „сценарии“ за психологическото възстановяване. 

Ключови думи: удовлетворение, издръжливост, регулация, амбивалентност, 

самоподдържащи се цикли, медиация, функционални сценарии. 

 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СТРАТЕГИИ ЗА 

СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ 

COVID-19 

Емилия Тодорова, клиничен психолог в „Център за психологично 

консултиране и психотерапия”, София 

Доц. д-р Наташа Ангелова, Югозападен университет „Неофит 

Рилски”, Благоевград 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING STRATEGIES IN 

COVID-19 CONDITIONS 

Emiliya Todorova, Clinical Psychologist in Center for Psychological 

Consultations and Psychotherapy, Sofia 

Assoc. Prof. Natasha Angelova, Ph.D., South-West Univesity „Neofit 

Rilski”, Blagoevgrad 
Абстракт: Целта на доклада е да представи изследване на връзката между компонентите на 

емоционалната интелигентност и стратегиите за справяне със стрес в условията на пандемия от 



COVID–19. Изследвани са 127 лица, от които 86 жени (68%) и 41 мъже (32%), избрани на случаен 

принцип. Получените данни показват, че съществуват статистически значими, слаби до умерени, 

положителни и отрицателни корелации между всички компоненти на емоционалната 

интелигентност и някои от стратегиите за справяне със стрес, с изключение на три от тях: търсене 

на инструментална подкрепа, обръщане към религията, психическа дезангажираност. Направеният 

регресионен анализ за оценяване на влиянието на емоционалната интелигентност върху 

стратегиите за справяне със стрес, дава основание да се констатира, че изборът на повечето 

стратегии за справяне се влияе значително от компонентите на емоционалната интелигентност. 

Анализът показва, че факторите, които оказват влияние върху най-голям брой стратегии са 

разпознаване на своите емоции и самоконтрол и мотивация за преодоляване на трудности и 

оптимизъм. Те са позитивни предиктори за избор на стратегиите: активно справяне, планиране, 

потискане на конкуриращи се активности, въздържане, позитивно преосмисляне и развитие и са 

негативни предиктори за избор на пасивните и избягващи стратегии: търсене на емоционална 

подкрепа, фокусиране върху емоциите и изразяването им, поведенческа дезангажираност, употреба 

на алкохол или наркотици.  

Ключови думи: копинг; стратегии; емоционална; интелигентност; COVID-19 

 

ДОВЕРИЕ, ЕМПАТИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА ПРИ 

ЮНОШИ С РОМАНТИЧЕН И СЕКСУАЛЕН ОПИТ 

доц. д-р Анна Александрова-Караманова 

Департамент „Психология“, Институт за изследване на населението 

и човека – БАН 

 

TRUST, EMPATHY AND LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENTS 

WITH ROMANTIC AND SEXUAL EXPERIENCE 

Assoc. Prof. Anna Alexandrova-Karamanova, PhD 

Department of Psychology, Institute for Population and Human Studies 

– Bulgarian Academy of Sciences 
 

Абстракт: Романтичните взаимоотношения в юношеството са от ключово значение за 

развитието на идентичността, сексуалността и изграждането на близки взаимоотношения в зряла 

възраст и могат да бъдат важен източник на субективно благополучие. Целта на изследването е да 

проучи връзките на генерализираното доверие, емпатията и удовлетвореността от живота с 

романтичния и сексуалния опит в юношеска възраст. Извадката от 1517 юноши на 15 години е част 

от международното изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC“ - 

2017/2018 г. Романтичният и сексуалният опит са оценени като преживените до момента влюбвания, 

романтично привличане и сексуални контакти. Методи: Генерализирано доверие – въпроси относно 

тенденцията хората да се опитват да помогнат и да бъдат честни (използвани в международни 

изследвания), скала емпатия (The Social Emotional Health Survey-Secondary, 2015), удовлетвореност 

от живота – стълбица на Кантрил (Cantril, 1965). Според получените резултати 79.5% от юношите 

са били влюбени (по-често момичетата), 89.4% са изпитали романтично привличане, 30.3% имат 

сексуален опит (по-често момчетата). От влюбвалите се 34% имат сексуален опит, от изпитвалите 

привличане – 30%. Влюбвалите се юноши докладват по-високи нива на доверие и удовлетвореност 

от живота, изпитвалите привличане – по-високи нива на емпатия, имащите сексуален опит – по-

ниски нива на доверие и емпатия. Значими предиктори на удовлетвореността от живота са 

влюбването и генерализираното доверие. 

Ключови думи: романтичен и сексуален опит, генерализирано доверие, емпатия, 

удовлетвореност от живота, юношество  

 

 

 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ ЛОКУС НА КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ 

И ГЕРМАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД ПАНДЕМИЯТА 

доц. д-р Албена Крумова, СУ „Св. Климент Охридски“ 

гл. ас. д-р Плама Христова, СУ „Св. Климент Охридски“ 
 

STUDY OF THE HEALTH LOCUS OF CONTROL IN BULGARIA AND 

GERMANY DURING THE COVID-19 PANDEMIC  

Assoc. Prof. Albena Krumova, PhD,  

Sofia University “St. Kliment Ohridski”  

Chief Assist. Prof. Plama Hristova, PhD,   

Sofia University “St. Kliment Ohridski”  
 

Абстракт: Настоящият доклад представлява емпирично изследване на личностния конструкт 

Здравен локус на контрол. Изследването е проведено в България и Германия в началото на Ковид-

19 пандемията – през месеците април-юни 2020. Общо 805 респонденти от България (405) и Германия 

(400) попълниха онлайн версията на Скалата за мултидименсионален здравен локус на контрол – 

Форма А (MHLC). Целта беше да са разкрие наличието на значими разлики в здравния локус на 

контрол при респондентите от двете страни по време на пандемия. Анализът на данните показва, че 

в условията на пандемична кризисна ситуация са налице значими разлики между България и 

Германия по две от скалите на MHLC – Вътрешен здравен локус на контрол (IHLC) и Здравен локус 

на контрол насочен към силния друг (PHLC). Разкрити са също така и различия между двете 

извадки, опосредствани от някои демографски характеристики като пол, възраст, образование и др. 

Ключови думи: България, Германия, здравен локус на контрол, пандемия. 

 

 

ПЕРСЕВЕРАТИВНИ КОГНИЦИИ И ХРОНИЧЕН СТРЕС 

Професор Георги Карастоянов, д.пс.н. 

Военна академия „Г.С. Раковски“ 

 

PERSEVERATIVE COGNITION AND CHRONIC STRESS 

Professor Georgi Karastoyanov,  DSc 

Rakovski National Defense College 
 

Абстракт:Персеверативните когниции дефинирани като “повтарящо се или хронично 

активиране на когнитивни репрезентации на един или повече психологически стресори” (Brosschot 

et al., 2006, p.114) се изследват предимно в контекста на връзката им с физиологичната активност за 

изясняване на връзката между хроничния стрес и здравето. Установено е влиянието им върху 

кардиовискуларната, автономната и ендокринната системи (Ottaviani et al., 2016). В доклада се 

представят данни от изследване на взаимовръзката между различните видове персеверативни 

когниции и възприетия ежедневен стрес. Умерените и силни положителни корелационни 

зависимости  между предразположеността към постоянното мислене за негативни събития в 

миналото и бъдещето и възприетия стрес през последния месец допускат ролята на 

персеверативните когниции като стресори сами по себе си,  като поддържат когнитивни 

репрезентации за негативни събития  след като стресорът е престанал да въздейства, или като 

неуспешен опит за справяне със стреса (копинг или защитен механизъм). Посочените резултати 

допускат, че персеверативните когниции,  могат да играят играят значително по- важна роля в 

развитието на хроничен стрес и съпътстващите го психични и физиологични ефекти в сравнение с 

непосредствените ефекти от въздействието на стресора.  

Ключови думи: персеверативни когниции, стрес 

 

 

 



ЛИЧНОСТОВИ КОРЕЛАТИ НА НАГЛАСИТЕ КЪМ 

ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ КОВИД-19 

гл. ас. д-р Методи Коралов 

гл. ас. д-р Соня Драгова-Колева 

гл. ас. д-р Мартин Янков 

НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология 

 

PERSONALITY CORRELATES OF COVID-19 VACCINATION 

ATTITUDES 

Assis. Prof. Metodi Koralov, Ph.D. 

Assis. Prof. Sonya Dragova-Koleva, Ph.D. 

Assis. Prof. Martin Yankov, Ph.D. 

New Bulgarian University 
 

Абстракт: Изследването цели да проучи ролята на някои личностови променливи за 

формиране на нагласите към ваксиниране срещу КОВИД-19. Проверява се предиктивната стойност 

на страха от Ковид-19, погрешните схващания за коронавируса, себеоценката и циничната 

враждебност, както и наличието на полови разлики. Изследването е проведено онлайн през март 

2021 и включва 450 изследвани лица. За целите на изследването е разработен въпросник, измерващ 

нагласите към ваксинирането срещу Ковид-19. Идентифицирани са три вида нагласи – позитивни, 

негативни и предпазливо отношение. Резултатите от линейния регресионен анализ показват, че 

конспиративните вярвания и страхът от Ковид-19 са най-силните предиктори на негативните 

нагласи към ваксинирането. Конспиративните вярвания оказват и най-силен негативен ефект 

върху позитивните нагласи, следвани от емоционалните симптоми на страха, избягването и 

циничната враждебност (R2=0.49). За да се провери по-задълбочено ролята на пола, връзките между 

променливите бяха изследвани отделно в групите на мъжете и жените и се установиха значими 

различия. При мъжете предиктори за негативните ваксинационни нагласи се явяват 

конспиративните вярвания и двата компонента на себеоценката (R2=0.54). При жените негативното 

отношение към ваксините се определя от конспиративните вярвания, емоционалния аспект на 

страха, избягването и наивистичните вярвания (R2=0.50). Следователно, като изключим водещата 

роля на конспиративните вярвания, мъжете и жените формират отношението си към ваксинирането 

срещу Ковид-19 на база различни причини.  

Ключови думи: Ковид-19, нагласи към ваксиниране, страх от Ковид-19, погрешни вярвания, 

себеоценка 

 

 

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ СТИЛОВЕТЕ ХУМОР, ОПТИМИЗМА И 

ПРОЦЪФТЯВАНЕТО 

гл. ас. д-р Мартин Янков 

Нов български университет, Департамент „Когнитивна наука и 

психология“ 

 

RELATIONSHIP BETWEEN HUMOR STYLES, OPTIMISM AND 

FLOURISHING  

Assist. Prof. Martin Yankov, Ph.D. 

New Bulgarian University, Department of Cognitive Science and 

Psychology 
 

 Абстракт: Изследването разглежда взаимовръзката между четирите стила хумор, 

оптимизма, песимизма и процъфтяването. За тази цел e направен кратък преглед на еволюцията на 



научните разбирания за хумора като психологически конструкт. В настоящото изследване 

чувството за хумор е изследвано чрез Въпросника за стиловете хумор (Humor Styles Questionnaire), 

разработен от Род Мартин (Martin, 2003). Този инструмент диференцира четири вида в хумор в 

зависимост от две дименсии. Първата дименсия според този модел се отнася към това дали хуморът 

е насочен към собствената личност или към отношенията с други хора. Втората дименсия 

разграничава хумор, който е добронамерен и хумор, който е потенциално нападателен и обиден. 

Така се появяват четири вида хумор – Доброжелателен, Себеутвърждаващ, Агресивен и 

Себеразрушителен хумор. В изследване с 481 участника са проверени връзките на четирите стила 

със скалата за оценка на оптизима и негативните очаквания (Величков, Радославова, Рашева 1993) 

и скалата за процъфтяване (Diener, Biswas-Diener, 2009). Резултатите показват значими корелации 

на три от четирите стила хумор с включените конструкти, като най-силна е взаимовръзката между 

доброжелателния хумор и оптимизма (r=0,568; p=0,00). Линейният регресионен анализ показва, че 

стиловете хумор могат да обяснят 33% от вариациите в оптимизва (R²=0,33; p=0,00). Обсъдени са 

възможните ограничения и са направени препоръки за бъдещи изследвания в областта. 

 Ключови думи: стилове хумор, оптимизъм, песимизъм, процъфтяване  

 

 

ПСИХИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ ЗА КОЛЕБАНИЕТО ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ВАКСИНИТЕ 

Георги Гърков,  

студент в магистърска програма „Психология на здравето“ 

Ирина Зиновиева,  

професор, доктор на психологическите науки 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

 

MENTAL DETERMINANTS FOR VACCINE HESITANCY 

Georgi Garkov, prof. Irina Zinovieva 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Абстракт: Настоящият доклад прави опит да обхване потенциалната роля на редица 

психични характеристики спрямо нагласата към ваксините. За тази цел използваме следните 

инструменти: скала, включваща айтеми от две модифицирани разновидности на Скалата за 

ваксинационна колебливост на СЗО (Akel et al.,  2021; Rodriguez et al.,  2022); Съкратена IPIP скала 

(Donnellan et al.,  2006); Скала за конформизъм (Mehrabian & Stefl, 1995), Скала за самооценка 

(Rosenberg, 1979) и Скала за многомерен екзистенциален смисъл (George & Park, 2017). Факторната 

структура на скалите е установена чрез паралелен анализ, VSS и MAP и експлораторни факторни 

анализи с облимин ротация върху полихорните корелационни матрици. След което приложихме 

робъстна бейсова регресия с t-разпределение на Стюдънт. Извадката се състои от 102 жени и 103 

мъже. Резултатите показват, че доверието във ваксините се свързва с по-висок конформизъм. По-

силно изразеният невротизъм и по-високият смисъл в живота, от друга страна, биха могли да 

насърчат ваксинационната колебливост. Жените в извадката демонстрират по-слабо доверие във 

ваксините, отколкото мъжете, но тези разлики не се оказаха значими. Макар и резултатите да 

отразяват потенциално социалната синкретика, в която се развиват ваксинационните нагласи, те 

подкрепят връзката между смисъла в живота и нагласите към здравни поведения. 

 Ключови думи: колебание по отношение на ваксините, смисъл в живота, невротизъм, 

конформизъм 

 

 

ЗА ЕДИН ЗАБРАВЕН СВЯТ 

гл. ас. д-р Весела Св. Кръстева-Симеонова, Софийски университет 

“Св. Климент Охридски“, Катедра “Обща, експериментална, 

развитийна и здравна психология“  

 



 THE FORGOTTEN WORLD 

Chief Assist. Prof. Vesela Krusteva-Simeonova, PhD 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

Department of General, Experimental, and Developmental Psychology 
 

Абстракт: „Не знаем какво го причинява и доколкото знаем, единственият начин да сме 

сигурни, че няма да се развие, е да умрем млади. Редовните упражнения и разумната диета са добра 

идея, но не са гаранция. Няма лек“. Така говори за своята болест – Алцхаймер, писателят Тери 

Пратчет,  диагностициран едва на 59 години. Стряскаща е статистиката, според която,  броят на 

възрастните хора по света с деменция, ще нарасне от около 57,4 милиона през 2019 г. до 152,8 

милиона до 2050 г. Мощният физически, емоционален, финансов и психологичен натиск, причинява 

голям стрес за членовете на семейството, които се грижат за роднини с деменция. Тези хора дори са 

наричани „невидимите втори пациенти“. Роднините, полагащи грижи, често трябва да балансират 

грижата за болните със собствената работа, с отглеждането на деца и с личните взаимоотношения. 

В резултат на това, в много случаи грижите за лице с деменция са по-стресиращи и натоварващи, 

отколкото грижите за човек с физическо увреждане, а и пандемията от коронавирус, основен 

приоритет за лекарите и фокус за политиците и обществеността, оказва неблагоприятно 

въздействие върху превенцията и подпомагането на страдащите от деменция.  

Ключови думи: деменция, Алцхаймер, психосоциални аспекти, палиативни грижи 

 

ЗДРАВНА ТРЕВОЖНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ 

COVID-19 

проф. д.пс.н. Соня Карабельова 

д-р Радина Стоянова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

HEALTH ANXIETY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 

PANDEMIC 

Prof. Sonya Karabeliova, PhD, DSc. 

Radina Stoyanova, PhD 

Sofia University „St. Kliment Ohridski“ 
 

Абстракт: Пандемията от COVID-19 провокира загриженост за здравето с различен 

интензитет у всеки от нас. Разработването на инструменти за скрининг на здравната тревожност 

има съществена роля в грижата за психичното здраве. Настоящата статия представя данни от 

национално представително изследване и има за цел да адаптира и стандартизира кратка версия на 

въпросник за скрининг и диагностика на здравната тревожност в български социокултурен 

контекст. Въпросникът съдържа 15 твърдения с 4-степенна скала за оценка. Извадката се състои от 

1000 изследвани лица, събрани чрез национално представително проучване в периода 4-12 февруари 

2022г. Респондентите са на възраст 18-88 години (Х = 49.34; SD = 17.12), като 51,9% са жени. За 

установяване на факторната структура и надеждността на въпросника са проведени експлораторен 

факторен анализ по метода на главните компоненти с Варимакс ротация на интеркорелациите и 

анализ на надеждността. Извлечени са три фактора с висока вътрешна консистентност – 

„Загриженост за телесни болки/неразположения“ (α=.82), „Тревожност за сериозно заболяване“ 

(α=.75) и „Справяне със здравната тревожност“ (α=.79). Общият индикатор за здравна тревожност 

показва висока надеждност (α=.81) и може да бъде полезен за идентифициране на рискови групи. 

Въпросникът може да послужи за скрининг и в рамките на консултативни услуги за подобряване на 

общественото здраве. 

Ключови думи: здравна тревожност, въпросник за здравна тревожност, COVID-19 

 



 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА „COVID-19“ ВЪРХУ 

ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 

Димитър Богданов, доктор, НУ „Христо Ботев“ – Пловдив 

 

Dimitar Bogdanov, PhD, Primary School "Hristo Botev" – Plovdiv 
      

Абстракт: Тази статия е посветена на появата на ново явление в света - коронавирусът, 

известен още като COVID-19. В него се обсъждат естеството и последствията от този опасен вирус. 

Предложени са стъпки за запазване на физическото и психическото здраве на хората. На база 

проучена литература по проблема, представени чуждестранни и български изследвания е направено 

емпирично изследване за последиците от коронавирусната епидемия върху психичното здраве на 

човека. Предмет на настоящото изследване е пандемията „Covid-19“ и последиците и върху 

психичното здраве на деца и възрастни. Обект на изследването са деца, младежи, лица на зряла 

възраст и възрастни хора. Целта е да се разкрият основните причини и фактори, които оказват 

влияние върху психичното здраве на изследваните лица. Хипотезата на изследването е свързана с 

това, че пандемията „Covid-19“ би довела до сериозни проблеми върху психичното здраве на 

подрастващите и особено върху лицата в зряла възраст. В процеса на изследването са използвани 

методи, като: теоретичен анализ на научната литература, анкетно проучване; беседи, 

неструктурирано интервю, наблюдение, анализ на резултатите от изследователската работа. 

Изследвани са общо 600 лица в различни възрастови групи в по-големите градове в страната ни през 

периода март 2020 г. – октомври 2021 г. Изследването показва, че хипотезата е потвърдена  - 

коронавирусната пандемия води до сериозни последствия върху психичното здраве на деца и 

възрастни. 

Ключови думи: Коронавирус - COVID-19, психично здраве, емоции, пандемия  

 
 

МОТИВАЦИОННИ МОДЕЛИ В КОМПЛЕКСНАТА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ 

Анелия Милошова, докторант 

Факултет „Oбществено здраве, здравни грижи и спорт“, 

катедра „Медико – социални науки“, Югозападен университет 

"Неофит Рилски" - Благоевград,  
 

MOTIVATIONAL MODELS IN COMPLEX REHABILITATION FOR 

PERSONS WITH PHISICAL DISABILITIES 

Aneliya Miloshova 

Candidate for doctorate in specialty of Organization and Management of 

Social Activities, Faculty of Public Health, Health Care and Sports, 

Department of Medical and Social Sciences 

 

 Резюме: Съвкупността от вътрешни динамични фактори, които обуславят поведението на 

лице с физическо увреждане, последователната система от мотиви или отношението към 

действителността - мотивационно-потребностна сфера заедно със специфичния начин на 

организиране на психическата подготовка за действие определят цялостното поведение на индивида 

в участието на адаптирания спорт за лица с физически увреждания. 

 Като социално-психически механизъм на човешкото поведение и формиране свойствата на 

личността мотивационните модели се разработват  ефективно от комплексната организация в 

социална услуга  в Република България за постигане на планирани действия в адаптиран спорт. 

Включвайки мотивационните модели в своята специализирана дейност на всеки етап от 

комплексната рехабилитация в работата с лица с физически увреждания, екипите  се доверяват на  

свързващото звено между жизнената потребност от активности и самото поведение на лицето с 



физическо увреждане, избрало адаптирания спорт като своя цел и стремеж да опознава трудностите 

и да ги преодолява в процеса на взаимодействие. 

 Ключови думи: Мотивационни модели, лица с физически увреждания, адаптиран спорт 

 

ЕКОЛОГИЧНИ КОРЕЛАТИ НА ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ 

И ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ 

Петя Пандурова, докторант, 

 проф. д.пс.н. Соня Карабельова, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

ENVIRONMENTAL CORRELATES OF EATING BEHAVIOR 

AND PHYSICAL ACTIVITY 

Petya Pandurova, PhD 

Prof. Sonya Karabeliova, PhD, DSc., 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria 

 Абстракт: Целта на настоящия доклад е да проучи екологичните фактори, свързани с 

хранителното поведение и физическата активност. Представени са резултатите от изследване на 712 

респондента (600 жени и 112 мъже), на възраст 16 и 76 години (Х = 40.24.; SD = 14.577). Участниците 

попълниха въпросник, включващ скали за оценка на хранителното поведение, съгласно 

препоръките на експертите от областта на здравословното хранене. За целите на изследването е 

разработен въпросник, основан на екологичния модел за оценка на средовите фактори, влияещи 

върху хранителното поведение и физическата активност. Анализирани са връзките между 

храненето, физическата активност и екологичните влияния, разпределени в три скали – 

организационни фактори, фактори на заобикалящата физическата среда, политики. Резултатите 

отчитат положителна взаимовръзка между здравословното хранене и трите променливи, свързани 

със средата. Нездравословното хранене е в отрицателна корелационна връзка с факторите от 

физическата среда. По отношение на физическата активност е регистрирана положителна 

взаимовръзка с всички нива на влияние, съгласно екологичния модел. 

Ключови думи: хранително поведение, физическа активност, екологичен модел 

 

ПСИХИЧНИ УМЕНИЯ И ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ 

НА ЕЛИТНИ СЪДИИ ПО ФУТБОЛ. 

Иван Иванов, гл.ас., доктор 

Национална Спортна Академия 

 

MENTAL SKILLS AND LEADING COPING STRATEGIES BY ELITE 

FOOTBALL REFEREES 

Ivan Ivanov, assistant professor, Ph.D. 

National Sports Academy 

 
Абстракт: Футболните съдии са част от най-популярната игра, а много често са в центъра 

на събитията и коментарите, дори повече от самите състезатели. Справянето с изискванията на 

футболната среда е задължително условие за да бъде един съдия на необходимото ниво. Освен 

задължителните детайлни познания за играта и физическата подготовка, неизменна част от 

реализацията им са психичните умения и поведенчески стратегии за справяне. Самоконтролът на 

емоционално, мисловно и поведенческо ниво е задължителен за елитните рефери, а дори в някаква 

степен е и по-важен, отколкото при футболистите. Настоящото изследване е проведено с на практика 

всички съдии в българския професионален футбол. 

Ключови думи: футболни съдии, психични умения, стратегии за справяне 

 



СПОРТНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ – МИНАЛО, 

НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ 

проф. Татяна Янчева, дн 

Национална спортна акадения „Васил Левски“ 

 

SPORTS PSYCHOLOGY IN BULGARIA - PAST, PRESENT, FUTURE 

Prof. Tatiana Iancheva, dsc 

National sports academy “Vassil Levski” 
 

Абстракт: Спортната психология в България е наследник на богати традиции. Възникването 

и развитието на спортната психология в България е неразривно свързано със създаването и 

утвърждаването на специализирано висше учебно заведение за подготовка на кадри в областта на 

физическото възпитание и спорта. Целта на настоящия доклад е да се анализира и представи в 

исторически план възникването, утвърждаването, съвременното състояние и тенденции в 

развитието на спортната психология в България. На основата на резултатите от контент анализа на 

публикациите в областта на спортната психология, както и анализа на организационното и 

състояние се извеждат основните етапи в развитието и утвърждаването и, водещите изследователи, 

основните акценти и научни постижения при всеки един от тях. Очертават се основните научно-

теоретични и приложни приноси във вътрешен и международен план. Извеждат се водещите 

позиции на български спортни психолози в европейски и световни структури в областта на 

спортната психология. На основата на направения анализ се извеждат тенденциите в развитието на 

спортната психология на международно и национално ниво. 

Ключови думи: спортна психология, етапи, постижения, тенденции 

 

  



СЕКЦИЯ „КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И 

ПСИХОТЕРАПИЯ“ 
 

SECTION “COUNSELING PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY” 

 

 

THE BENEFITS OF MINDFULNESS AS A WEEKLY ACTIVITY: 

EXPERIENCES FROM A MALE HOMELESS SERVICE 

Kevin Stevenson, Post-Doctoral Fellow,  

Sofia University and Irish College of Humanities & Applied Sciences 

 
Abstract: The social services in Ireland are organized by different organizations which have different 

views on social activities within residential and homeless services for service-users. Mindfulness has become 

a ‘buzzword’ when it comes to mental health treatment and for daily practice in the contemporary world. 

Despite the different modes or practices of mindfulness, this study provides an example of how mindfulness 

can be conducted in the social services, in particular a male homeless residential service. By providing a 

background on how mindfulness was provided the study informs of a real-world experience of a weekly 

mindfulness session in an Irish male homeless service with five participants. Through a quantitative 

approach to understanding the participants’ experience of one of the mindfulness sessions provided, the 

study informs of some insights that need to be kept in mind for providing mindfulness in social service work 

or in other therapeutic settings. The sessions took place over the span of 20 months, with the results via a 

Likert Scale questionnaire deriving from the views of participants on one particular session rather than 

their overall views on their experience of the mindfulness sessions in general. The findings reveal that the 

benefits for the participants is apparent and provides insights into the results and experiences of service 

users partaking in mindfulness on a weekly basis. It can be concluded that there are some notions to be kept 

in mind prior and post session, which provides a keen insight into the preparations required, but also the 

expectations of facilitators.   

Keywords: Homelessness, Intrapersonal, Interpersonal, Mindfulness, Social Services 

 

 

ТРАВМА И ТЕРАПИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ 

Теодора Стоева, проф., д.пс.н. 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

TRAUMA AND VIRTUAL REALITY THERAPY 

prof. Teodora Stoeva, D.Sc. 

Sofia University "St. Kliment Ohridski ” 
 

Резюме. В настоящето изследване се дискутира въпроса за потенциала, който  съдържа 

терапията, използваща виртуалната реалност, за лечение на травматични преживявания. 

Разгледани са основните предимства на терапията на излагане посредством виртуална реалност в 

сравнителен план с традиционната терапия на излагане. За да може да се обясни ефективността на 

използването на виртуалната реалност за лечение на травмата, основният изследователски въпрос, 

който беше поставен, е как тя да бъде концептуализирана. Беше допуснато, че травмата е 

отклонение от нормалния наратив, който хората създават за определено кризисно събитие. 

Резултатите от емпиричното изследаване доказват, че терапията, използваща виртуална реалност 

може да се счита за мощно средство за лечение на травматичните преживявания, доколкото 

виртуалното пространство дава възможност за преформулиране на предствата за себе си, за 

експериментиране  и упражняване на копинг умения, за създаване на нова жизнена история и 

откриване на смисъл в определени кризисни събития. 

Ключови думи: терапия на излагане; виртуална реалност; травматични преживявания 

 

 



ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕОРИЯТА ЗА 

ПРИВЪРЗАНОСТТА 

Мария  Соколова, Диана Бакалова, доц. д-р 

Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН 

 

INTIMATE PARTNER VIOLENCE: AN APPLICATION OF 

ATTACHMENT THEORY 

Maria Sokolova, Diana Bakalova, PhD 

Department of Psychology, IPHS - BAS 

 
Abstract: Attachment theory has gained increased prominence over the past several decades in the 

fields of psychiatry, psychology, and social work. Early attachment theory and research focused primarily 

on infant-mother attachments, but latest attachment research is more concerned with adult love 

relationships. Different attachment pairings (of secure and insecure – avoidant and anxious/ambivalent 

attachment styles) in marital relationships were found to be closely associated with the relationship quality 

and emotional well-being. Literature shows that attachment security enhances relationships, while 

attachment insecurity contributes to intimate partner violence. This report aims to review existing literature 

related to the application of attachment theory to intimate partner violence, to discuss the theory’s strengths 

and limitations in understanding and resolving intimate partner violence, and to consider areas for future 

knowledge development. 

Keywords: attachment theory, domestic violence, intimate partner violence   

 

 

 

АЛЕКСИТИМИЯ И КОПИНГ В ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩА 

СИТУАЦИЯ: НАСОКИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНА ГРИЖА И 

КОНСУЛТИРАНЕ 

Таня Димитрова 

Докторант „Консултативна психология“ 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

ALEXITHYMIA AND COPING IN A LIFE-THREATENING 

SITUATION: PSYCHOLOGICAL CARE AND COUNSELING 

SUGGESTIONS 

Tanya Dimitrova 

Counseling psychology, PhD student  

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Настоящото изследване проучва връзките между алекситимия и копинг при реална заплаха 

за собственото оцеляване. Предвид актуалните събития в световен мащаб, проучвания с такава 

насоченост са основополагащи за адекватното психологично подпомагане.Извадката (N=230 от 

общата популация, 18-60-годишна възраст, 137 жени) попълни: Въпросник за алекситимия от Пърт, 

Торонтска скала за алекситимия, Въпросник за оценка на копинг (при инструкция: припомняне на 

реално преживяна животозастрашаваща ситуация), Въпросник за личностово функциониране, 

Скала за емпатия, социо-демографска анкета. Получените емпирични данни отразяват специфични 

тенденции при справянето в животозастрашаващ контекст. Налице е положителна корелация 

между алекситимия и възприеманите като „полезни“ копинги „Въздържане от действие“ и 

„Обръщане към религията“. При само пет от копинг стратегиите има статистически значимо 

различие между лицата с висока и с ниска алекситимия. Алекситимията е предиктор за избора на 

копинг при заплаха за оцеляването - самостоятелно обяснява до 5,6% от вариацията на факторно 

равнище и до 17,1% на фасетно; в комбинация с личностовитe и емоционални детерминанти, 



съответно до 29% и до 35%. Лицата с висше образование са с по-ниска алекситимия, но 

едновременно с това са по-склонни да прибегнат до „по-малко полезните“ копинги в сравнение с 

лицата с до средно образование.  

Въз основа емпирични данни и теоретични аргументи се формулира допускането, че 

алекситимията не е еднозначно обвързана с „неефективно“ справяне в животозастрашаващи 

ситуации. Обсъжда се при какви условията тя би могла да има дори благоприятен ефект върху 

справянето в такъв контекст. Дискусията поставя акцент върху последното, като едновременно с 

това анализира какви биха били ефективните консултативни подходи при лица с висока 

алекситимия, изправени пред животозастрашаваща ситуация. 

Ключови думи: алекситимия, копинг, животозастрашаваща ситуация, консултиране, 

терапия. 

 

 

ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ – ЕДИН РАЗЛИЧЕН ПОГЛЕД 

Атанас Атанасов, PhD 

 ПГ „П.Парчевич“, гр.Раковски,  

Благородна Бунева, магистър, гр.София  

 

          Абстракт: През последните десетилетия нарастна броя на психотерапевтичните школи у нас.  

Те предлагат множество обучения в различните модалности на психотерапията . Успяват ли обаче,  

да отговорят на очакванията на клиентите / пациентите? Достатъчно близки ли са до българския 

начин на мислене, бит и култура? Не използват ли техники и теории, които контрастират на 

българската народопсихология? И не на последно място не демонстрират ли догматизъм и 

склонност към митологизиране на водещите имена в отделните направления, което евентуално 

препятства собственото им развитие?   Настоящият доклад има за цел да внесе един различен, 

критичен поглед върху психотерапевтичните школи в България и да запознае аудиторията с 

основните акценти на освобождаващата психотерапия - създадена от проф. д-р Никола 

Шипковенски. 

Ключови думи: психотерапия, народопсихология, освобождаваща психотерапия 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ЖЕНИ С ФЕРТИЛНИ 

ПРОБЛЕМИ 

Диана Циркова,  доц. д-р 

Бургаски Свободен Университет 

 

PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR WOMEN WITH FERTILITY 

PROBLEMS 

Diana Tsirkova, Assoc. Prof. Dr. 

Burgas Free University 

 
Абстракт: Текстът акцентира върху няколко важни  въпроса, изведени от консултативната 

практика при жени с фертилни проблеми. Как съвременният контекст на асистираните 

репродуктивни технологии влияе върху  несъзнаваното желание за дете? Желание, което има 

сложна история, с начало в ранното детство, свързано с нарцисизма, идентификациите, 

амбивалентните отношения със собствената майка и идеята за безсмъртие. Жак Лакан въвежда 

разграничението между нужда, искане и желание в несъзнавания психичен живот. В дискурса на 

консултираните жени можем да открием разликата между искане, желание и „право“ на дете.  

Какви са психопатологичните рискове след успешни и неуспешни процедури? Депресивни 

състояния с различна тежест, отключване на психотични епизоди могат да накарат асистиращите 

екипи да насочат пациентките си за консултиране и психотерапия. Ако при неуспешните процедури, 



тези състояния изглеждат психологически обосновани, как да  интерпретираме тяхната поява след 

успешните репродуктивни процедури? 

Мястото на консултанта, неговата етична позиция ще му позволи да разгърне в интервюто 

индивидуалната история на пациента. В този разказ ще се конструира част от истината на субекта 

за неговото страдание. Заедно, консултант и пациент ще открият референтните точки на 

преживяванията, които пречат на живота да продължи. 

Ключови думи: инфертилитет, желание за дете, психопатологични рискове. 

 

ТРАВМАТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ И КОПИНГ СТРАТЕГИИ 

Димитър Стоянов, докторант 

Национален център по обществено здраве и анализи 

 

TRAUMATIC EXPERIENCES AND COPY STRATEGIES 

Dimitar Stoyanov, PhD candidate,  

National center for public health and analysis 
 

 

Абстракт: Отчитайки предизвикателствата на нашето съвремие  можем да  оценим като 

изключително актуален проблема, свързан със сблъсъка  с травмиращи събития, търсенето на 

начини на справяне и преодоляване на травмата до посттравматична трансформация в личностно 

израстване. Задъбоченото изучаване на травматичните събития и преживяванията води до 

осъзнаване на възможността те да се окажат предпоставка за личностно израстване с траен ефект, 

като се разработят методи за оценяване на степента на предразположеност към посттравматичен 

растеж и се планират  психотерапевтични и консултативни стратегии за развитие на потенциала на 

вече съществуващата базова индивидуална нагласа. Цел: Изготвяне на литературен преглед и 

запознаване на аудиторията с основните концепции и нови тенденции в областта на травмата и 

копинга. Метод на доклада: Използван е метода на теоретичния анализ по отношение на основните 

концепции в тематичната област на копинг стратегиите и травмиращите събития. Анализират се 

класически и съвременни постановки по проблема. В доклада се концептуализара   взаимовръзката 

на двата конструкта „копинг стратегии“ и „травма“. В този смисъл теоретичното изследване 

съдържа импликации по отношение на формулирането на хипотези за тази взаимовръзка  за едно  

бъдещо емпирично изследване 

 

 

ТЕРАПЕВТИЧНА ВРЪЗКА В КОНСУЛТАТИВЕН КОНТЕКСТ – 

ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР 

Камелия Ханчева, доц. д-р, Галина Кабаджова, д-р,  

Бояна Йорданова, докторант, Цветелина Макавеева, д-р 

ЦПКИ 
 

WORKING ALLIANCE IN PSYCHOLOGICAL COUNSELLING 

SETTINGS.– A NARRATIVE REVIEW OF SYSTEMATIC REVIEWS 

Camellia Hancheva, assoc.prof., PhD, Galina Kabadzova, PhD, 

Boyana Yordanova, PhD candidate, Tsvetelina Makaveeva, PhD 

CPCR 
 

Абстракт: В контекста на психологическата работа с индивиди и групи, особена 

изследователска значимост придобива въпросът за факторите, влияещи на ефективността на 

психологическите интервенции. В психоаналитичната практика и по-късно в психотерапията като 

цяло, факторът терапевтична връзка (работна връзка или съюз между клиент и терапевт) има 



половинвековна изследователска история. Важността на тази връзка в различните модалности на 

консултиране е причина за разработването на  инструменти, които да валидират, измерят и опишат 

приноса й към работния процес. Изследвания показват, че уменията и личността на консултанта 

влияят върху възможността за изграждане на терапевтичен съюз с клиента. Качеството на тази 

връзка, поставянето и споделянето на общи цели и задачи е фактор, медииращ резултатите от 

интервенцията. Настоящият обзор е опит да се въведе в български културен и професионален 

контекст понятието терапевтична връзка и да се потърсят неговите измерения във всички форми 

(индивидуални, групови, диагностични, консултативни и терапевтични) на психологическа работа.  

Ключови думи: терапевтична връзка, психологическо консултиране, консултативен процес 

 

WORKING ALLIANCE IN ONLINE PSYCHOLOGICAL 

INTERVENTIONS – A NARRATIVE REVIEW 

Camellia Hancheva, assoc.prof., PhD, Radina Stoyanova, PhD, Galina 

Kabadzova, PhD, Tsvetelina Makaveeva, PhD 

CPCR 

ТЕРАПЕВТИЧНА ВРЪЗКА ПРИ ОНЛАЙН ИНТЕРВЕНЦИИ – 

ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР 

Камелия Ханчева, доц. д-р, Радина Стоянова, д-р, Галина 

Кабаджова, д-р, Цветелина Макавеева, д-р 

ЦПКИ 
 

Abstract: Online counselling and /or psychotherapy are modes of conducting psychological 

interventions remotely. The risks and benefits of online therapy had been extensively studied for the last 20 

years, and its effects had been validated by research. Working (therapeutic) Alliance (TA) is a single 

common factor most predictive for the effect of psychotherapy and its short- and long-term outcomes. In 

the present paper, we make a review of both comparative and exploratory studies on therapeutic alliance 

in online interventions. The focus is on comparison of the effectiveness of online versus face-to-face therapy 

and the specific factors, which had been proved to contribute to development of online TA. We present 

critical analysis, based on recent systematic reviews and meta-analyses of the hypothesized lesser 

importance of TA in Internet-based interventions than in standard face-to-face therapies. Data on risks 

limitations or possible benefits of the online format on development of the alliance are discussed. Neither 

TA nor online counselling and therapeutic interventions have been systematically explored among 

professionals in Bulgaria. We hope that this paper would stimulate and contribute to a fruitful further 

discussions and elaborations of regulations for the benefits of the clients and provision of quality services in 

the field of mental health) 

Keywords: therapeutic alliance, online psychological interventions 

 

ПРИНОСЪТ НА ГЕНОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

СЕМЕЙНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС 

Кристина Овчарова, д-р 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, 

България 

 

THE GENOGRAM’S CONTRIBUTION FOR INVESTIGATING 

FAMILY RELATIONSHIPS IN THE PSYCHOTHERAPEUTIC 

PROCESS 

Kristina Ovcharova, PhD 

Plovdiv University “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, Bulgaria 
 



Абстракт: Целта на настоящата статия е да се представи генограмата като ценен инструмент 

в психотерапевтичния процес, който подпомага клиента при изследването на собствената му 

семейна история. Анализирани са основни предимства и ограничения при работата с генограма, 

както и правилата за нейното създаване. Проучването на динамиката на семейните отношения и 

идентифицирането на повтарящи се поведенчески модели допринася за терапевтичния процес в 

рамките на фамилното консултиране. Семейната история може удобно да бъде изследвана и 

картографирана с помощта на техниката генограма, която позволява бързо възприемане на голямо 

количество информация за семейството и представа за потенциалните му проблеми. 

Ключови думи:  генограма, системна психотерапия, семейни взаимоотношения 

 

 

ВЛИЯНИЕТО НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ОТ РОДИТЕЛИТЕ 

ВЪРХУ ТЕХНИТЕ ДЕЦА 

Антоанета Вачева, студент 

ВТУ„Св.св.Кирил и Методий“ 

 

THE INFLUENCE OF PARENTS 'ALCOHOL USE ON THEIR 

CHILDREN 

Antoaneta Vacheva, student 

VTU "St. Cyril and St. Methodius" 
 

Абстракт: Алкохолизмът е сред най-тревожните социални проблеми от категорията на 

зависимостите и  го превръща в актуален проблем  на съвременната психиатрия, клиничната, 

педагогическата и възрастова психология. Проблемът за децата на алкохолиците е почти 

неизследван у нас, с изключение на отделни, единични и ограничени по обхват и насоченост 

проучвания. Изследвания откриват, че родителският алкохолизъм влияе върху статуса на детето в 

семейството,  задоволяването на базисните и емоционалните му потребности,  взаимоотношенията  

с околните,  ценностното моделиране и пълноценното социално функциониране в настоящето и в 

бъдеще. Потвърждава   се негативното влияние на злоупотребата   с алкохол от страна на родителите 

върху психосоциалния климат в семейството. Алкохолизмът на родителите уврежда  физическото и 

психическото здраве на потомството. Децата с родител-алкохолик или родители алкохолици имат 

проблеми в собствения си семеен живот три пъти по-често от тези с родители, незасегнати от 

алкохола. Алкохолната употреба и злоупотребата пораждат негативни промени в семейния 

микроклимат (финансови затруднения, конфликти и насилие) и влияе негативно върху 

взаимоотношенията „родители-деца“. Семейният алкохолизъм  неблагоприятно засяга физическото 

и психическото развитие на детето. За децата на алкохолиците са характерни невротични и 

неврозоподобни разстройства, психопатично развитие  и трудности в социалната адаптация. Целта 

на изследването е да се проучи  отражението на злоупотребата с алкохол от страна на родителите 

върху психичното и физическото здраве на детето.  

Ключови думи: родителски алкохолизъм, употреба и злоупотреба с алкохол, психично здраве 

 

  



СЕКЦИЯ „ТРУДОВА, ОРГАНИЗАЦИОННА И 

ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 
 

SECTION “WORK, ORGANISATIONAL AND ECONOMIC 

PSYCHOLOGY” 
 

 

 

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ МЕНИДЖЪРСКИЯ 

СЪСТАВ НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД 

Биляна Любомирова, д-р, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Илияна Андреева, магистър, 

Нов български университет 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN THE LEADERSHIP STYLES AND THE 

ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS AMONG THE MANAGEMENT 

TEAM OF “SOFIA AIRPORT” EAD 

Bilyana Lyubomirova, PhD, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 

Iliyana Andreeva, Master Degree, 

New Bulgarian University 

 
Абстракт: Настоящият доклад изследва добре познатите конструкти организационна 

ефективност и взаимовръзките й с лидерските стилове, прилагани в организацията. 

Специфичността на това изследване идва от извадката, а именно мениджърският състав на „Летище 

София“ ЕАД. Респондентите са 60 на брой – 30 мъже и 30 жени, като всички от тях заемат ръководни 

позиции – най-често ръководители на екипи. Използваният инструментариум включва 

‚Многофакторен въпросник за лидерство на Бас и Аволио“, стандартизиран в България от проф. 

Соня Карабельова (2011) и „Въпросник за организационна диагностика и организационна 

ефективност на Уайсборд“, стандартизиран в наши условия от проф. Снежана Илиева (2006). 

Получените резултати показват, че преобладаващият лидерски стил е транзакционният (М=13,81, 

SD=1,21; водещ за 27 от мениджърите, което е почти 50%) с подскалата „Управление по изключение“ 

(М=12,93, SD=2,18). Също така, по отношение на организационната ефективност, се забелязва, че 

най-висок бал са получили взаимоотношенията (М=21,73, SD=3,43), непосредствено последвани от 

лидерството (М=21,62, SD=2,69). При анализа на взаимовръзките между различните лидерски 

стилове и техните компоненти и аспектите на организационната ефективност се наблюдават 

множество такива, като най-високите стойности са при подпомагащите механизми (организационна 

ефективност) и трансформационно лидерство (корелационните коефициенти са над 0,68). Като цяло 

чрез резултатите на настоящото изследване се затвърждава тезата, че  трансформационното 

лидерство е свързано с по-висока организационна ефективност. Може да се заключи, че 

трансформационните методи не заличават транзакционните или либералните, а надграждат над 

тях, допринасяйки за още по-висока продуктивност. 

Ключови думи: лидерски стилове, организационна ефективност, мениджмънт 

 

 



НАГЛАСИ НА НАРЦИСТИЧНИ И НЕНАРЦИСТИЧНИ 

МЕНИДЖЪРИ КЪМ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА, СТРАТЕГИЯТА 

И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЯХНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Мирослава Христова, доцент, доктор 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

NARCISSISTIC AND NON-NARCISSISTIC MANAGERS’ ATTITUDES 

TOWARDS ASPECTS OF THE ACTIVITY, STRATEGY AND 

MANAGEMENT OF THEIR ORGANIZATION 

Miroslava Hristova, associate professor, PhD 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Abstract: Despite or due to the many crises we are living in, we are seeing a surge of narcissistic 

leaders across the world. Narcissism is on the rise in many contexts – societal, economical, business, cultural, 

political, work, relationships, social Medias, etc. - and has received considerable critical attention, from the 

public and in research. In organizational contexts, however, research on narcissism has only recently 

emerged, and narcissism in organizational leaders and/or managers is under-researched. The present study 

brings a contribution to this research by investigating narcissism prevalence and characteristics in a 

convenience sample of middle managers in Bulgaria and by exploring attitudes of the narcissistic and non-

narcissistic managers towards aspects of the activity, the strategy and the management of their organization. 

Results reveal differences between the attitudes of the narcissistic and non-narcissistic managers towards 

strategic and operational aspects, and the management and activity of their organization - investment 

decisions, innovation strategies, risk, disinvestment decision, managerial decisions, operational bettering, 

etc. Implications for research on narcissism in organizational contexts and research on narcissistic 

managers and their impact on organizations’ management and activity, are discussed.  

Keywords: narcissism, managers, attitudes, organizational activity 

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ РОДИТЕЛИ 

НА ОНКОБОЛНИ ДЕЦА 

Ивайла Георгиева, дм, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“, 

КДКХО, гр. София 

доц. д-р Боряна Аврамова, дм, УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“, 

КДКХО, гр. София 

гл. ас. д-р Васил Бозев, УНСС, Катедра "Статистика и иконометрия" 

Факултет "Приложна информатика и статистика" 

 

PRESERVATION OF THE PROFESSIONAL POTENTIAL AND SOCIO-

ECONOMIC INTEGRATION WITH PARENTS OF CHILDREN WITH 

CANCER 

Ivaila Georgieva, PhD 

Department of Paediatric Haematology and Oncohaematology, UMHAT 

“Tsaritsa Yoanna – ISUL“ – Sofia 

Assoc. Prof. Boryana Avramova, PhD 

Department of Paediatric Haematology and Oncohaematology, UMHAT 

“Tsaritsa Yoanna – ISUL“ – Sofia 



Assoc. Prof. Vasil Bozev, PhD, UNWE, Department of Statistics and 

Econometrics, 

Faculty of Applied Informatics and Statistics 
  

Абстракт: През последните години с развитието на пазарната икономика и нарастващите 

изисквания към трудово заетите лица, проблемът с работната заетост на уязвими групи от 

населението, каквито са и родителите на онкоболни деца се задълбочава. Доколко работодателите 

са запознати с професионалния потенциал, физическо и психическо здраве на родителите на деца 

със злокачествени заболявания като фактор работна сила? Има ли преференции и програми, 

еднакво ефективни за работещи и работодатели?  

Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на актуалната информираност и 

готовност на различни категории работодатели да наемат родители на онкоболни деца, като бъдат 

действително активна страна в динамичните процеси на социално-икономическата интеграция.  

Методология, методи Проведено е проучване с пилотно разработен въпросник, сред 172 

работодатели, управляващи директори и мениджъри „Човешки ресурси“ от София, Варна и 

Пловдив.  

В общественото пространство и медии се популяризира позитивната нагласа на голяма част 

от работодатели и бизнесмени да подкрепят кампании за деца, страдащи от онкологични 

заболявания и техните близки. Но за да се включат по-активно в разрешаването на проблеми, 

свързани със запазване професионалния потенциал на родителите, чрез осигуряване на безопасна и 

комфортна работна среда, при участие в действащи програми на ЕС е необходимо предоставяне на 

допълнителна специализирана информация по проблемите на детския рак и очакваните странични 

ефекти от лечението му върху семейната система и функциониране.  

Резултатите от настоящото проучване биха подпомогнали дейността на 

фирмите/предприятията в аспект: запазване на професионалния потенциал на служителите, 

подобряване условията на труд и идентифициране на проблеми, ресурси и переспективи в 

структурата на всяка организация.  

Ключови думи: интеграция, професионален потенциал, родители, онкоболни деца 

 

 

ПОЛОВИ И ЛИЧНОСТНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ИЗБОРА НА 

ПРОФЕСИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

д-р Сезгин Бекир, Институт за изследване на населението и 

човека – БАН 

 

GENDER AND PERSONALITY DIFFERENCES IN 

ADOLESCENTS’ OCCUPATIONAL CHOICE 

Sezgin Bekir, PhD, Institute for Population and Human Studies – 

Bulgarian Academy of Sciences 
 

Абстракт. Настоящият доклад представя резултати от изследване на половите и личностните 

различия при ученици, които са взели решение за своето професионално развитие. Извадката 

включва 339 ученици от седми клас, от които 193 момчета и 138 момичета, като 237 от тях посочват, 

че са избрали професионалната насоченост на своето кариерно развитие. Резултатите очертават 

полови различия при избора на професия, като момичетата се ориентират към професии в сферите  

здравеопазване и услуги, докато момчетата избират професии, свързани със архитектура, 

технологии и спорт. Установиха се значими различия в личностните характеристики на юношите, 

направили своя професионален избор, като се оформя специфичен профил в зависимост от пола на 

изследваните ученици. При момчетата водещи са его състоянията Нормативен Родител и Естествено 

дете, а при момичетата доминира его състоянието Обгрижващ Родител. Получените резултати са 

приложими при индивидуална и групова работа с ученици за подпомагане на тяхното 

професионално ориентиране и кариерно развитие.    

Ключови думи: транзакционен анализ, професионално ориентиране, юношество 

 

 



БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ ПРИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Мартин Ценов, д-р, асистент във Факултет по науки за образованието 

и изкуствата,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

BULGARIAN ADAPTATION OF A QUESTIONNAIRE 

FOR PROFESSIONAL BURNING BY TEACHERS 

Martin Tsenov, PhD, Assistant Professor at the Faculty of Educational 

Studies and the Arts,  

Sofia University “St. Kliment Ohridski" 
 

Абстракт: Настоящата статия има за цел да представи резултатите от адаптацията на 

въпросник за измерване на професионалното прегаряне при преподаватели, разработен от Маслач 

и кол. ( Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Българската адаптация е осъществена върху извадка от 708 

преподаватели от различни университети. От тях 269 изследвани лица са мъже, а 420 – жени. Въз 

основа на проведения факторен анализ се потвърждава оригиналната трифакторна структура на 

въпросника, чрез който се извеждат основните характеристики на професионалното прегаряне – 

емоционално изтощение, деперсонализация и ниски лични постижения. Вътрешната 

консистентност на субскалите, измерени чрез алфа на Кронбах, са напълно приемливи и варират от 

,78 до ,92. Вътрешната консистентност за целия въпросник е ,89. Налице са някои индивидуални 

различия в нивата на професионално прегаряне по пол, възраст, област на реализация и стаж. 

Въпросникът може да се използва като надежден инструмент при бъдещи изследвания, за да се 

задълбочи познанието за професионалното прегаряне и неговите последици за преподавателската 

дейност. 

Ключови думи: професионално прегаряне, емоционално изтощение, деперсонализация, 

ниски лични постижения 

 

 

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СТИЛОВЕ ЗА 

СПРАВЯНЕ С МЕЖДУЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ В БИЗНЕС 

СРЕДА 

Ирина Топузова, гл. ас. д-р 

Международно Висше Бизнес Училище 

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND STYLES OF DEALING WITH 

INTERPERSONAL CONFLICTS IN BUSINESS ENVIRONMENT 

Irina Тopuzova, PhD, Chief Assist. Prof. 

International Business School 
 

Абстракт: Междуличностните конфликти най-често биват определяни като сблъсък на 

противоположни ценности, потребности, интереси и мотиви. Хората използват различни стратегии 

и тактики за справяне с конфликтни ситуации в зависимост както от ситуацията и средата, така и 

от специфични личностни характеристики. Емоционалната интелигентност е сред предпоставките, 

спомагащи за изграждане и запазване на положителни и ползотворни взаимотношения, докато 

липсата й се свърза с прояви на импулсивност, трайни негативни нагласи, социална дезадаптивност, 

и др. Настоящият доклад представя резултатите от изследване на взаимовръзките между 

компонентите на емоционалната интелигентност и стиловете на поведение в конфликтна ситуация, 

в специфична бизнес среда. Те разкриват наличието на статистически значима умерена корелация 

между четирите компонента на емоционалната интелигентност и три от стиловете на поведение в 

конфликтна ситуация. Всички компоненти на емоционалната интелигентност, както и общата 



емоционална интелигентност, с изключение на споделяне на емоции и емпатия, са в обратна 

корелация с поведенческия стил избягване. Установява се, че високата емоционална 

интелигентност е свързана с доминиращите стратегии компромис и сътрудничество в конфликтни 

ситуации, а ниската емоционална интелигентност е свързана с преобладаването на поведенческите 

стратегии избягване и съперничество. 

Ключови думи: емоционална интелигентност, междуличностни конфликти, бизнес среда 

 

 

 

ПРОДУКТИВНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДКРЕПА НА 

СЛУЖИТЕЛИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, РАБОТЕЩИ 

ДИСТАНЦИОННО В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЯ 

Валерия Витанова, гл.ас.д-р 

Катерина Стоилова, МП Организационна психология и крос-културен 

мениджмънт 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

REMOTE WORK PRODUCTIVITY AND PERCEIVED 

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF EMPLOYEES IN THE PRIVATE 

SECTOR IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 GLOBAL PANDEMIC 

Valeria Anguelova Vitanova, Chief Assistant Professor, PhD 

Katerina Bogomilova Stoilova, MA Organizational Psychology and cross-

cultural management,  

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

Abstract: For the past two and a half years the effect of the pandemic on organizational development 

resulted in higher and unprecedented rates of remote work for the employees and organizational adapting 

to the new reality via different work from home strategies such as remote learning and talent development, 

entirely virtual events, mass investments in technology and communication channels, virtual team building 

activities and virtual onboarding of new employees. The constant working from home process can lead 

individuals to feel isolated from their teammates, management team and the organization in general, and 

especially in the context of a global pandemic, the implications are even more significant when it comes to 

well-being. This article aims to explore the expected positive correlation between the remote work 

productivity, remote connectedness and perceived organizational support on one side and the negative 

relationship between remote work productivity, organizational isolation and isolation from colleagues. 

Another purpose of the study is to empirically test the assumption that perceived organizational support is 

a predictor for remote work productivity. The research is made between 103 workers in private sector 

during Covid-19 pandemic in Bulgaria. The conducted analysis has confirmed the expected positive 

correlation and influence of organizational support on remote work productivity. 

Keywords: remote work productivity, perceived organizational support, remote connectedness, 

organizational isolation, Covid -19 pandemic 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ 

ВЪРХУ АНГАЖИРАНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Димитър Генов, докторант, Институт за изследване на населението и 

човека – Българска академия на науките 

Ергюл Реджеб, проф. д-р, Институт за изследване на населението и 

човека – Българска академия на науките 

 



PERSONALITY TRAITS AND JOB RESOURSES EFFECT ON 

EMPLOYEE ENGAGEMENT 

Dimitar Genov, PhD student, Department of Psychology, Institute for 

Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences 

Ergyul Redzheb, prof., PhD, Department of Psychology, Institute for 

Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences 
 

Абстракт: Докладът представя резултати относно влиянието на личностните черти от 

модела на „големите пет“ и трудовите ресурси от модела за трудови ресурси – трудови изисквания 

(JR-JD, Bakker and Demerouti, 2007) върху ангажираността на служителите. Проследява се ролята 

на чертите емоционална стабилност, екстраверсия и съзнателност, наред с факторите, свързани с 

трудовите ресуси: професионално развитие, условия на труд и междуличностни взаимоотношения 

на работното място. Извадката на изследването включва 227 лица на възраст от 20 до 64 години, 

завършили висше образование или студенти, които работят. От тях 141 (62%) са жени, а 86 (38%) 

мъже. Получените резултати представят по-слаб ефект на личностните черти върху ангажираността 

на служителите (R2=.05) в сравнение с изследваните фактори на трудовите ресурси (R2=.26). От 

личностните черти единствен значим предиктор на ангажираността на служителите е 

съзнателността, която има слаб позитивен ефект. От факторите, свързани с трудовите ресурси, най-

значим предиктор е професионалното развитие в организацията, което умерено повишава 

ангажираността на служителите.  

Ключови думи: ангажираност на служителите, трудови ресурси, личностни черти 

 

 

АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ: СЪЩНОСТ, ПОДХОДИ И 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Ергюл Реджеб, проф. д-р,  Институт за изследване на населението и 

човека – Българска академия на науките 

 

EMPLOYEE ENGAGEMENT: MEANING, THEORETICAL 

APPROACHES AND RESEARCH RESULTS FROM BULGARIAN 

SAMPLES 

Ergyul Redzheb, Prof. , PhD, Department of Psychology, Institute for 

Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences 
 

Абстракт: През последните две десетилетия ангажираността на служителите е сред темите, 

които успяват да привлекат вниманието както на изследователите, така и на практиците в областта 

на трудовата и организационната психология. Предложени са различни определения, основаващи 

се на избрания теоретичен подход, като се предлагат и различни инструменти за измерване на 

ангажираността. Настоящият доклад синтезира основните разбирания за ангажираността, 

предложени от Уилям Кан относно психологическото присъствие в работата (Kahn, 1990), наред с 

идеите в рамките на модела за изискванията и ресурсите в работата (JD-R, Bakker & Demerouti, 

2008). Накрая е представен и мултидименсионалния модел за ангажираността (Saks, 2006; Saks, 

Gruman, 2014). Предложените модели са илюстрирани чрез две изследвания в България. В първото 

с 498 служители на възраст от 20 до 60 години се прилага Утрехтската скала за ангажираност в 

работата (UWES, Schaufeli, et al., 2006), включваща три субскали: енергичност, отдаденост и 

погълнатост. Второто изследване се базира на мултидименсионалния подход и представя резултати 

от изследване с 348 служители от 20 до 61 години относно ангажираността в работата и 

ангажираността с организацията.    

Ключови думи: ангажираност на служителите, подходи, изследвания в България 

 

 



ВЪПРОСНИК ЗА ГОЛЯМАТА ПЕТОРКА (BIG FIVE INVENTORY – 

BFI): ПЪРВОНАЧАЛНИ ДАННИ ЗА НАДЕЖДНОСТТА И 

ВАЛИДНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ВЕРСИЯ 

Румяна Карева, Доцент д-р, ВА „Г. С. Раковски“ 

Жулиета Танева, Командване на ВВС 
 

BIG FIVE INVENTORY (BFI): INITIAL DATA ON THE RELIABILITY 

AND VALIDITY OF BULGARIAN VERSION 

Rumyana Kareva Assoc. Professor, PhD, Rakovski National Defence 

College 

Julieta Taneva, Air Force Command 
 

Абстракт: В доклада е представено начало на процедура за адаптиране на BFI (John, Donahue 

& Kentle) на български език. Проследени са основните цели на авторите при конструирането на 

теста през 1991 г. и работата върху прецизирането на въпросника до 2009 г. Описани са подготовката 

на BFI на български и методиката на изследването. Представени са резултати от проверките за 

нормалност на разпределението и вътрешна консистентност на скалите, резултатите от 

потвърждаващ факторен анализ по метода на главните компоненти и резултатите от корелационен 

анализ. От получените данни са подбрани аргументи в подкрепа на надеждността, конвергентната 

и дискриминантната валидност на изследването с BFI на български. 

Ключови думи: BFI, адаптиране, статистически анализ, надеждност, валидност 

 

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА И КОПИНГ СТРАТЕГИИ 

ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ – СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ В ПЕРИОД НА 

ЕЛЕКТРОННО-ОБУСЛОВЕНО И НА ПРИСЪСТВЕНО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Светослав Карабельов,  

докторант по организационна психология, 

ДГ №22 „Великденче“ – град София 

 

JOB SATISFACTION AND COPING STRATEGIES OF 

PEDAGOGICAL STAFF IN PRESCHOOL EDUCATION – A 

COMPARATIVE RESEARCH IN A PERIOD OF DIGITAL AND OF IN-

PERSON INTERACTION 

Svetoslav Karabelyov, 

PhD student in organizational psychology, 

Kindergarten №22 „Velikdenche” – Sofia  
 

Абстракт: Докладът представя резултати от динамиката в развитието на удовлетвореността 

от работата, използваните копинг стратегии и връзката между двете явления при педагогически 

персонал от детски градини в период на електронно-обусловено взаимодействие и в период на 

стандартните присъствени занятия. 

Ключови думи: удовлетвореност от работата; копинг стратегии; педагогически 

взаимодействия.  

 

 



ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ ВЪРХУ 

ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ИЗБОРИТЕ) НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА 

Цветан Давидков, професор, дн 

Калоян Харалампиев, доцент д-р  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

INFLUENCE OF LABOUR VALUES ON THE PREFERENCES OF 

EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION 

Tsvetan Davidkov, professor D.Sc. 

Kaloyan Haralampiev, associate professor, PhD 

Sofia University “St. Kliment Ohridski “ 
 

Абстракт: При описание, обяснение и прогнозиране на човешкото поведение често се 

предпоставя, че мотивацията е съвкупен резултат от убежденията на индивида и интерпретирането 

на актуалната ситуация. Ако се приеме (с условности), че убежденията са съпосочни с ценностите 

на индивида, може да се формулира въпрос за силата на въздействие на „фактора убеждения“ върху 

конкретни поведенчески актове. В текста е представен опит да се оцени силата на това въздействие 

по отношение на типични поведенчески ситуации, свързани с избор, както следва: предпочитания 

към тип ръководно поведение; обвързване с организацията; избор на тип професионално развитие; 

ориентация към спазване на правила. 

Ключови думи: трудови ценности, влияние върху предпочитания (избори) 

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА И НАГЛАСИ КЪМ „НОВАТА 

КАРИЕРА“ ПРИ МЛАДИ ХОРА В ИТ СЕКТОРА 

Невина Стойчева, Магистър Трудова и организационна психология, 

Роберт Бош ЕООД 

Снежана Илиева, професор, доктор на психологическите науки, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

JOB SATISFACTION AND THE “NEW CAREER” ATTITUDES OF 

YOUNG PEOPLE IN THE IT INDUSTRY 

Nevina Stoycheva, Master’s degree in Work and Organizational 

Psychology, Robert Bosch EOOD 

Snezhana Ilieva, professor, DSc. 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Абстракт: В съвременните условия на несигурност, постоянни промени и  преходи 

разбиранията за кариерно развитие също се адаптират към новите изисквания на трудовата среда. 

Изследването разглежда влиянието на удовлетвореността от работата върху нагласите към „Новата 

кариера“ или така наречената кариера без граници при млади хора.  Проведено е сред 90 служители 

в организация от ИТ сектора, от които 69 мъже и 21 жени, на възраст средно между 25 и 45 години, 

с трудов опит в организацията от 1 до 3 години, и се установява, че удовлетвореността от 

заплащането и придобивките влияе върху кариерата, насочвана от личността, както и че фактори 

като удовлетвореност от съдържанието на работата, заплащането и придобивките, и управлението 

и развитието на хората, влияят отрицателно върху нагласите за организационна мобилност. 

Анализът също показва, че удовлетвореността от работното време и комфортът, който предоставя 

организацията, влияят отрицателно върху предпочитанията за организационна мобилност. 

Ключови думи: удовлетвореност от работата, кариерно развитие, многообразна кариера, 

кариера без граници, млади хора 



СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА НА СЛУЖИТЕЛИ И 

ДОБРОВОЛЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

Десислава Илиева, Магистър по Трудова и организационна 

психология, Български Червен кръст 

 

COPING STRATEGIES USED BY STAFF AND VOLUNTEERS IN 

BULGARIAN RED CROSS 

Desislava Ilieva, Master’s degree in Work and Organizational Psychology, 

Bulgarian Red Cross 

 
Абстракт: В доклада е представено изследване на взаимовръзките между използваните 

стратегии и техниките за справяне със стреса и професионално „прегаряне“/бърнаут. Изследвани са 

102-ма служители и доброволци на Български Червен кръст, като са изпозвани въпросниците за 

стратегии за справяне и управление на симптомите на стреса на Дж. Латак и въпросникът за 

измерване на стреса/бърнаут на Маслач и Джаксън. Представените данни за надеждност и 

корелационни зависимости са съпоставими със съществуващите до сега литературни данни. 

Изследваните лица, използващи активни стратегии за справяне със стреса се опитват да 

превъзмогнат стресовата ситуация, използвайки не само личните си ресурси, но и ресурси на 

организационната и социалната среда. Респондентите, използващи пасивни стратегии, предпочитат 

да се оттеглят от стресовата ситуация, разчитайки на ресурсите на външната среда. 

Предпочитанията на изследваните лица по отношение на използване на активни стратегии за 

справяне със стреса са предиктор на ниски нива на възприет стрес и деперсонализация. 

Емоционалното изтощение на служителите от т.нар. „подпомагащи професии“ е по принцип е по-

високо от това на други професии. На базата на по-сериозни научни изследвания и проучвания в 

тази насока ще се осъществи по-качествено и релевантно изготвяне на стратегии за управление на 

стреса в този тип организации, превенция от възникване на бърнаут.  
Ключови думи: стрес; стратегии за справяне; управление на симптоми; бърнаут; 

хуманитарна организация; професионален стрес; превенция; психично и физическо здраве;  
 

 

ПРИЛАГАНЕ НА ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ 

НА ЛИДЕРСТВО ПРИ ОБУЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНСКИ ПРОГРАМИ 

НА НБУ 

Александър Пожарлиев, д-р,  

Нов български университет 

 

APPLYING A TRANSFORMATIONAL MODEL OF LEADERSHIP 

IN TRAINING IN NBU MANAGEMENT PROGRAMS   

Alexander Ventzislavov Pojarliev, PhD,  

New Bulgarian University 

 
Абстракт: Докладът представя резултати от десет годишен опит на провеждане на обучение 

по лидерство за студенти от магистърски програми по управление на НБУ. Обучението се разглежда 

като водещо средство за постигане на ключови цели на програмите като развитие на способности за 

лидерство и умения за сътрудничество на студентите. Реализацията му е под формата на изнесен 

извън университета тридневен тренинг, проектиран на базата на трансформационния модел на 

лидерство на Дж. Кузес и Б. Познър. Представят се целите и методологическата основа на дизайна 

на обучението, обхващащ както неговото съдържание под формата на определени лидерски 

практики, така и процеса на провеждането му в рамките на цикъл на учене чрез опита. Проследява 

се изпълнението на задачи по осъществяването на лидерското училище и създаването на стимулни 

материали и дейности за провокиране на значими преживявания. Те служат за основа за генериране 

на процеси на критична рефлексия и предприемане на действия от участниците в различни форми 



на индивидуална и групова работа. Разглеждат се етапите на реализиране на проекта и 

възприемането му от участниците. Правят се изводи, както от количествен анализ на резултати от 

оценки на реакциите, така и от качествен анализ на продуктите от последващата рефлексия на 

участниците. 

Ключови думи: обучение, трансформационно лидерство, лидерство чрез пример. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА В 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА; 

Васил Киров, докторант,  

Холсим България АД 

 

ORGANIZATIONAL VALUES AND WORK MOTIVATION OF 

PRODUCTION WORKERS 

Vasil Kirov, PhD student, 

Holcim Bulgaria 

 
Абстракт: Целта на настоящия научен доклад е да представи, основани върху систематичен 

литературен обзор по една от най-често проблематизираните теми от организационния свят – 

мотивацията за труд на служителите и нейната връзка с културата, а оттам и с ценностната 

ориентация на организацията, данни, подлагащи под въпрос наличието на взаимозависимости 

между разглежданите феномени. Темата показва значимостта на изследваните области, поставени в 

основата на успешното развитие на всяка съвременна организация, за която единственото сигурно 

нещо е промяната. Нещо повече, проблемите, които третира настоящото проучване, нерядко биват 

приравнени в панацея за оцеляване на организацията, в гарант на организационното съвършенство. 

Ключови думи: мотивация за труд, организационна култура и организационни ценности, 

производствена сфера. 

 

 

ЕФЕКТ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СИСТЕМИ 

ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И СИНДРОМЪТ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ: ПРОУЧВАНЕ ПРИ 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА 

Теодора Меднева, докторант 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

EFFECT OF HIGHLY EFFICIENT WORKING SYSTEMS ON MENTAL 

WELL-BEING AND PROFESSIONAL BURNING SYNDROME: A 

STUDY OF FREELANCERS 

Teodora Medneva, PhD student 

Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 
 

Абстракт: През последните две десетилетия проучванията относно ефекта на въздействие на 

високоефективните работни системи (high-performance work systems HPWS) са съсредоточени 

основно върху производителността на организацията, докато изследванията за въздействието им 

върху служителите са маргинализирани.  Това проучване изследва въздействието на HPWS върху 

два психологически резултата за служителите, а именно психологическо благополучие и 

професионално прегаряне, чрез използване на данни, събрани от 142 респонденти работещи на 

свободна практика (фрийлансъри ).  

Ключови думи високоефективните работни системи, психологическо благополучие, 

професионално прегаряне, бърнаут 



 

СМИСЪЛ, УЧЕНЕ И АНГАЖИРАНОСТ – РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Вихра Найденова 

Главен асистент, д-р, Софийски Университет 

 

MEANING, LEARNING AND ENGAGEMENT – RESULTS FROM AN 

EMPIRICAL RESEARCH 

Vihra Naydenova 

Assist. Prof., Sofia University 
 

Абстракт: Статията обхваща темата за значимостта на ученето и смисъла в работата като 

едни от най-важните фактори, които влияят на ангажираността на служителите в организационен 

контекст. Представени са резултати от емпирично изследване в български организации, което има 

за цел да изследва мотиваторите, които въздействат на ангажираността. Резултатите от проведеното 

емпирично изследване сред над 500 служители, основно от бизнес организации от различни сектори, 

показа, че върху ангажираността най-силно и позитивно влияе факторът Значимост и смисъл на 

работата (p<0.001), както на второ и трето място и мотиваторите Социални взаимоотношения и 

формирането на връзки в работата, както и факторът Учене и развитие (p<0.001). И трите фактора 

са значими и са предиктори на ангажираността. При създаването и провеждането на стъпков 

регресионен модел, резултатите показаха, че факторът Власт и престиж няма значимо влияние като 

предиктор на общата психологическа ангажираност в работата. Дискутират се последващи 

търсения и новата реалност в организациите по време на пандемията Ковид-19. 

Ключови думи: учене, ангажираност, смисъл, фактори 

 

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЛИДЕРСКИ СТИЛ И АНГАЖИРАНОСТ В 

РАБОТАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 

Вихра Найденова, гл.ас.,  

д-р Венета Стойкова, MA 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND WORK 

ENGAGEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Vihra Naydenova, Chief Assist., PhD,   

Veneta Stoykova, MA 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 
Абстракт: Статията разглежда темите за различните лидерски стилове, и тяхната връзка и 

влияние върху ангажираността в работата при служители в България. Описани са лидерски стилове 

на поведения - либерален, демократичен и авторитарен, включени са лидерски стилове в 

съвремието трансформационно, транзакционно и харизматичното лидерство, както и тяхното 

влияние и връзка с ангажираността. Направен е теоретичен обзор, както и резултати от скорошни 

емпирични проучвания. Проведено е емпирично изследване сред над 70 служителя в сферата на 

хранително-вкусовата индустрия. Резултатите показаха, че при корелационен и регресионен анализ 

и трите изследвани лидерски стила имат положителна взаимовръзка с ангажираността, като най-

висока е корелацията на трансформационния стил на управление. От четирите субскали на 

трансформационното лидерство - вдъхновяване и мотивиране имат най-слаба 

взаимовръзка. Значителна връзка се наблюдава при трансформационно лидерство 

- интелектуалното стимулиране  и ангажираност. При трансформационно лидерство – 



харизматичност, отново се отчита значителна положителна корелация с ангажираността. 

Интелектуалното стимулиране има взаимовръзка с енергичността и отдадеността на служителите.  

Регресионният анализ при търсене на влиянието на  лидерския стил на управление върху 

ангажираността на служителите показва, че когато лидерите прилагат трансформационен стил на 

управление толкова този стил има значимо положително влияние върху промените в 

ангажираността. Трансформационният стил на управление обяснява 28% от изменението на 

ангажираността. От друга страна, либералният и транзакционният стил също показват 

положително и значимо влияние. Представени са и препоръки.  

 

ДИНАМИКА ПРИ ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА В 

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

д-р Боян Пиперков, „Асарел-Медет“ АД  

 
DYNAMICS OF COMMITMENT TO THE ORGANIZATION IN A 

MANUFACTURING PLANT DURING A PANDEMIC 

Boyan Piperkov, Ph.D; Assarel-Medet JTC 

  
 Абстракт: През последните две години светът се сблъска с невиждани предизвикателства. 

Несъмнено тези събития оказаха влияние върху представянето на всеки един работещ човек. Част 

от организациите решиха проблемите си, свързани с разпространението на инфекцията от 

коронавирус като преминаха на варианта „работа от вкъщи“. За производствените компании това 

обаче бе невъзможно.  Текущият доклад цели да проследи динамиката на привързаността към 

организацията за период от две години в производствено предприятие. За целите на доклада бяха 

сравнени резултатите от две изследвания. При първото, проведено в началото на 2020 г., обхваща 

492 изследвани лица, а във второто, което се осъществи през втората половина на 2021 г. се 

включиха 506 изследвани лица. Установени бяха статистически значими различия при част от 

демографските характеристики и скалите на привързаността към организацията, както и динамика 

в средните стойности и при двете извадки.  

Ключови думи: привързаност, динамика, пандемия 

 

 

СЕМЕЙНИЯТ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ: БАЛАНС 

ВМЕСТО КОНФЛИКТ 

Дамяна Иванова, главен асистент д-р 

Плама Христова, главен асистент д-р 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

FAMILY AND PROFESSIONAL LIFE: BALANCE INSTEAD OF 

CONFLICT 

Damyana Ivanova, PhD, Chief Assistant Professor 

Plama Hristova, PhD, Chief Assistant Professor 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 
Абстракт: В съвременния свят все повече са семействата, в които работят и двамата 

партньори и това създава предизвикателства пред балансирането между семейната и 

професионалната сфера. Опитите за интегрирането на семейните и работните роли демонстрират, 

че изискванията в едната област от живота често преливат и в другата, като създават конфликти 

между ролите. Междуролевият конфликт между работата и семейството възниква, когато ролевите 

изисквания от сферата на работата и семейството са взаимно несъвместими в някакво отношение и 

се намесват едни в други. Настоящият доклад е посветен на начините на търсене на баланс между 

професионалния и семейния живот и на положителното влияние на семейния живот върху 



професионалния, както и на професионалния живот върху семейния. Изследват се също така и 

взаимовръзките между конфликта „работа-семейство“, значимостта на живота извън работното 

място и значимостта на професионалния живот сред работещи мъже и жени, които живеят в брак 

или на семейни начала.  

Ключови думи: баланс „работа-семейство“, междуролеви конфликт, значимост на живота 

извън работата, значимост на професионалния живот, конфликт „работа-семейство“ 

 

 

COMPETENCY-BASED EDUCATION AND THE WORKPLACE 

SUCCESS 

Prof. Dr Mirjana Radović-Marković,  

University business academy in Novi Sad, Serbia 

 
 

Abstract: The article was done with the aim of determining how new technologies and new demands 

placed on employees, have led to a redefinition of forms of work and education. Competency-based 

education can provide without much difficulty transition from school to the workplace. In line with this 

,there is an opinion that the future of work cannot be imagined without competency-based education. To 

explain a better idea of this approach to education, author discussed the competency-based education 

definition and compares it to traditional education. Also, the author of the paper tries to link education 

based on competencies to success in the workplace. It has been used in research an existing literature as well 

as own research. Author concluded that employers can be confident that graduates have not only a 

theoretical knowledge of a subject but also a strong ability to apply theories to real- work situations. Since 

cross-trained workers are much more flexible than other workers. Namely, this type of education allows for 

greater flexibility and adaptability to a work environment that changes rapidly. This gives all students big 

chance to succeed in their chosen modality of work. Accordingly, universities will need to expand and revise 

their curricula if they are to educate students for a digital future and remote work. 

Keywords: competency, education, remote work, workplace success 

 

 

 

СМИСЪЛ В РАБОТАТА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Ирина Йончева, д-р, Chartered MCIPD 

Мениджър, Хюмън Инвест Консултинг 

 

MEANING IN WORK AND PERFORMANCE RESULTS 

Irina Yoncheva, Ph.D, Carter MCIPD 

Manager, HumanInvest Consulting 
 

Понятието за смисъл в работата става актуален за организационните психолози от средата на 

20-ти век. Редица изследвания показват, че когато хората на намират работата си за смислена, това 

се отразява на усилията, ефективността и емоционалното преживяване. Не всяка дейност цели 

ефективност, но това е особено важно в бизнес организациите. Проучването изследва връзката 

между стиловете на смислообразуване и ефективността на работата, отразена в резултатите от 

изпълнението й. Проследява се доколко намирането на смисъл в работата влия на крайния резултат 

на нейното изпълнение и дали можем да очакваме по-смислената работа да е и по-резултатна. 

Използвани са субективната оценка на служители в реална работна среда. Данните са от изследване 

на  247 лица, от които 140  жени и 95  мъже, предимно млади хора. Резултатите показват смисълът в 

работата като ключова променлива, която обяснява ефективността по отношение на постигнатите 

резултати. Анализът дава възможност да се направят препоръки за работата в организацията по 

отношени подобряване на нейната резултатност. 

Ключови думи: смисъл, изпълнение на работата, ефективност, 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КАПИТАЛ И СТРАТЕГИИ  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА 

Снежана Илиева, проф. д.пс.н. 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

Изследва се влиянието на психологическия капитал за управлението на стреса в 

организационен контекст. Психологическият капитал се определя като позитивен личностен 

конструкт, който съдържа оптимизъм, надежда, самоефикасност и устойчивост или издръжливост 

на личността. Стратегиите за управление на стреса се обособяват на активни, контролиращи и на 

пасивни, избягващи. Изследвани са 331 специалисти от различни сфери на дейност, които съдържат 

високи нива на стрес, произтичащ както от самата работа, така и от измененията в характера и 

условията на труд в резултат на КОВИД-мерките. Резултатите от корелационния и регресионния 

анализи установят детерминиращата роля на компонентите на психологическия капитал за 

справянето със стреса. Устойчивостта или издръжливостта на личността влияе значимо върху 

всички стратегии за справяне със стреса с изключение на увереност в успеха и на примиряване със 

ситуацията. Оптимизмът детерминира използването на активни стратегии за справяне със стреса 

като повишаване на усилията, увереност в успеха и промяна на ситуацията. Самоефикасността на 

личността допринася за използване на стратегии като бягство от ситуацията, управление на времето 

и увереност в успеха. Надеждата или постоянството в постигането на целите определят избора на 

стратегии, свързани с повишаване на усилията и управление на времето, но също така и с бягство 

от ситуацията. Издръжливостта или устойчивостта на личността се оказва съществен предиктор на 

управлението на стреса от страна на служителите, като определя гъвкавостта на личността при 

прилагането на подходи, в това число търсенето на социална подкрепа, промяна на ситуацията, 

бягство от ситуацията, повишаване на усилията в работата и управление на времето. 

Ключови думи: позитивна психология на работното място, психологически капитал на 

личността, стрес, стратегии за управление на стреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ 
 

SECTION “CLINICAL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY” 
 

 

КОНСТРУКТЪТ АЛЕКСИТИМИЯ: ВРЪЗКА С ПСИХИЧНОТО 

ЗДРАВЕ 

Джулия Камбуридис, докторант по Клинична психология, частна 

терапвтична практика 

THE CONSTRUCT OF ALEXITHYMIA: ASSOCIATIONS WITH 

MENTAL HEALTH  

Julia Kamburidis, PhD student in Clinical psychology, private therapeutic 

practice  
 

Абстракт: В последните десетилетия нараства броят на изследванията, свързани с 

конструкта алекситимия, като в психологическата  терапевтична практика резултатите се 

използват за подобряване на ефективността на терапевтичните подходи, свързани с повишаването 

на ангажираността в терапевтичния процес. Нивата на алекситимия са свързани с възможностите 

на човек да описва и идентифицира собствените си субективни емоционални преживявания. 

Настоящото изследване цели да намери връзки между трудностите в идентифицирането и 

описването на собствените емоции и симптомите на депресивитет и тревожност, както и нивата на 

стрес при здрави контроли. Изследваните лица дават отговори, свързани със субективното си 

благополучие и ангажираността си да посещават психотерапия. За тази цел е използвана Скалата за 

алекситимия от Торонто и адаптирани скали за измерване на депресивност, тревожност и стрес. 

Изследвани са 439 здрави контроли без психиатрична или медицинска диагноза. Резултатите 

откриват позитивна корелация между нивата на алекситимия и симптомите на стрес, тревожност и 

депресия, както и негативна с ангажирането в терапевтична работа със здравни специалисти. 

Обсъдени са възможностите за терапевтичната практика в областта на работата с уменията за 

разбиране на собствените емоционални преживявания. Данните могат да бъдат прилагани и в 

областта на превенцията на психично здраве.  

Ключови думи: алекситимия, субективно благополучие, стрес 

 

 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЙЧИНИЯ ФАНТАЗЪМ ПРИ БРЕМЕННИ 

ЖЕНИ 

Диана Циркова,  доц. д-р 

 

EXPLORATION OF MATERNAL PHANTASM IN PREGNANT 

WOMEN 

Diana Tsirkova, Assoc. Prof. Dr. 

Burgas Free University 
 

Абстракт: Психичните състояния на бременната жена, които я карат да потърси 

психотерапевт и тяхната връзка с фантазма за бъдещото дете са разгледани през психоаналитичната 

перспектива.  Текстът се опира върху теоретичните прозрения на Мод Манони, Бернар Голс, Моник 

Бидловски за несъзнаваните психични процеси, които протичат при бъдещата майка. Предложена 

е структура за клинични интервюта, която изследва психичните репрезентации на бебето при 

бременната жена. Провеждането на подобна серия от интервюта позволява да се търси връзка между 



клиничните знаци, патогенните спомени и процесът на свързване с новия психичен обект – детето. 

Чрез клиничната практика е показано как в определени случаи този вид интервюта водят до 

преразглеждане на спомените, преработване на техния емоционален заряд и имат стойност на 

терапевтични интервенции. 

Ключови думи: фантазъм, психична репрезентация на бебето, конструиране на интервю. 

 

 

ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА 

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

Надежда Маркова, клиничен психолог 

Институт за психично здраве и развитие 

Цветелина Александрова-Тодорова 

Клиничен психолог 

 

PILOT RESEARCH ON EMOTIONAL INTELLIGENCE IN 

PRESCHOOL CHILDREN 

Nadezhda Markova, Clinical psychologist 

Institute of mental health and development 

Tsvetelina Aleksandrova-Todorova  

Clinical psychologist   

 
 

Абстракт: Настоящият доклад представя пилотно изследване върху уменията за емоционална 

регулация, разпознаване и назоваване на емоции в предучилищна възраст.  Оценяват се и 

способности, касаещи социалното сътрудничество, насоченост на вниманието и овладяване на 

импулсивността.  Изследването е проведено на територията на ДГ 108 „Детско царство“, гр. София 

след получено разрешение от Директора на детското заведение. Участват 7 момичета и 8 момчета от 

четвърта подготвителна предучилищна група. Заимствани са две чуждестранни методики със 

съгласието на техните автори:  АКТ (Affect Knowledge Test) и PSRA (Preschool Self-Regulation 

Assessment). Докладът разглежда получените резултатите след извършените количествени и 

качествени анализи. Децата най-често разпознават емоциите радост/щастие, но изпитват 

затруднения в диференцирането между страх/тъга/яд. Обсъдени са ограниченията на пилотното 

изследване, както и възможностите в бъдеще то да послужи за създаването на инструмент за оценка 

на емоционалната интелигентност и социалната готовност при постъпване в първи клас. 

Ключови думи: емоционална интелигентност, саморегулация, базови емоции, импулсивност 

 

 

СКРИНИНГ ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕ 

НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРИ ДЕЦА НА 5 

ГОДИНИ 

д-р Стефка Гигова, ДЛЦ София 

 

SCREENING PROCEDURES IN RELATION 

TO THE MATHEMATICAL ABILITIES OF 5 YEAR OLD CHILDREN 

Stefka Gigova PhD., State Speech Therapy Center 
 

Абстракт: Представени са резултати от изследване на 30 деца на 5 г. при апробиране със 

скрининг процедури за количествени и пространствени представи. Задачите са съобразени с 

държавинте образователни стандарти за възрастта 

Ключови думи: Количествени, пространствени, представи, математически, способности 



 

ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР ВЪРХУ ПСИХИЧНИ ПРОЦЕСИ НА ЗАГУБА, 

СКРЪБ И ТРАУР    ПРИ ДЕЦА И  ПОДРАСТВАЩИ 

Тоска Власева, докторант, 

Софийски университет “Св. Климент Охридски“ 
 

THEORETICAL REVIEW OF PSYCHOLOGICAL PROCESSES OF LOSS, GRIEF 

AND MORNING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Toska Vlaseva, Phd Student 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Абстракт: Целта на настоящият теоретичен обзор е да представи психичните процеси на 

загуба, скръб и траур при деца и юноши. Без да претендира за изчерпателност, настоящият доклад 

се фокусира над въпроса как да подкрепим децата в преживяването им на скръб по значим друг и 

прехода им през траура. Адресирани са въпросите как да съобщим на дете и/или подрастващ за 

загуба поради смърт и какво означава да се подкрепят те при преминаването им през процеса на 

траур. За всеки етап на развитие, от раждането до юношеството, са разгледани теми като когнитивно 

и  емоционално развитие, прояви на загубата, скръбта и траура спрямо предходно споменатите и 

поведения  изразяващи риск от усложнения на скръбта. Маркирани са някои техники за справяне 

със загубата спрямо етапа на развитие, в който се намира детето и/или подрастващия. 

Ключови думи: загуба, скръб, траур, комлицирана скръб,  психологично разстройство, 

протичащо с протрахирана скръб, деца, юноши 

 

 

КАК ДЕЙСТВИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 ПОВЛИЯХА 

НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА БРЕМЕННИТЕ И МАЙКИТЕ 

НА МАЛКИ БЕБЕТА 

Камелия Ханчева, доц. д-р, Анета Атанасова гл.ас. д-р, Ваня 

Николова, д-р, 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ 

 

ON THE IMPACT OF INSTITUTIONAL RESPONSE TO COVID-19 

PANDEMIC ON MENTAL HEALTH OF PREGNANT AND 

POSTPARTUM WOMEN 

Camellia Hancheva, assoc. prof. PhD, Aneta Atanasova, ch. assist. prof. 

PhD, Vanya Nikolova, PhD, 

Sofia University “St. Kliment Ochridski” 

 
 Абстракт: Психичното здраве по време на световна криза е основен проблем за обществата, 

поради дългосрочните последици върху повече от едно поколение. СЗО определя бременните жени 

и майки като хора в особен риск, изискващи специални грижи и подкрепа. България участва в 

широкомащабно международно изследване за установяване на непосредствените ефекти на 

пандемията Ковид-19 и мерките за овладяването й върху бременните и майките на бебета под 6м. 

Проведеното онлайн изследване с ревизирана и допълнена методология COPE-IS (Thomason, 

Graham & VanTieghem, 2020), установява промените в здравното обслужване, възприеманата 

подкрепа и преживяванията на стрес, тревожност и депресия сред бъдещите майки в България. За 

периода юни 2020 март 2021 година 327 жени (62% бременни, 38% майки на бебета под 6м.) от над 

30 населени места в страната участваха в изследването. Различията в социо-демографските 

показатели не променят общата картина на завишено преживяване на негативен ефект. 



Възприеманата подкрепа от здравните институции и адекватността на грижите спрямо риска, 

очертават тревожна тенденция на неструктуриран отговор на институциите, засилващ хаоса и 

тревогата сред най-уязвимите групи. Детайлното разкриване на предпочитаните стратегии за 

справяне сред жените от извадката дава важни насоки за планиране на бъдещи психо-социални 

интервенции. 

Ключови думи: перинатално психично здраве, Ковид-19 

 

  



 

СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ“ 

SECTION “SOCIAL PSYCHOLOGY” 
 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СЪСТОЯНИЯ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА 

БЯГСТВА ОТ ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Емил Маджаров , доцент, д-р, изследовател на свободна практика, 

София 

Йоанна Андонова-Цветанова, д-р 

“Сектор „Лаборатория , гр. Благоевград“,  Институт по психология на 

МВР 

Мария Йорданова, служител на Главна дирекция „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма“, ЗЖУ – гр. Русе 

 

MENTAL STATES OF  PERPETRATORS OF ESCAPE FROM 

PENITENTIARY INSTITUTIONS 

Emil Maddzharov, Associate Professor, PhD, freelance researcher, Sofia 

Yoanna Andonova-Tsvetanova, PhD, Laboratory Sector, Blagoevgrad, 

Institute of Psychology at the Ministry of Interior 

Maria Yordanova, General Directorate “Gendarmerie, Special Operations 

and Terrorism Combating”, DDG – Russe 
 

Абстракт: В настоящия доклад се анализират съдържателните характеристики на психичните 

състояния и връзките между тях при различните категории потенциални извършители на бягства 

от пенитенциарните заведения. Лишените от свобода, с нагласи за бягство, притежават сходен, 

позитивиран профил на психичните състояния, по-високо самочувствие и увереност от другите 

осъдени. 

Ключови думи: психично състояние, спокойствие, увереност, доживотно осъден, бивш беглец, 

осъден с голяма присъда 

 

 

ЩАСТИЕТО В ЛЮБОВТА: МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА? 

доц. д-р Михаил Проданов 

Бургаски свободен университет 

 

HAPPINESS IN LOVE: THE MISSION IS POSSIBLE? 

Mihail Prodanov, Assoc. prof., PhD 

Burgas Free University 
 

Абстракт: В доклада са разгледани някои концепции за любовта (Berscheid&Hatfield(1969); 

Lee(1977); Hendrick&Hendrick(1986); Sternberg(1986)). Акцентът е върху „триъгълната теория за 

любовта“ на Р.Стърнбърг. Изследваният проблем е в контекста на конструкта „субективно 

благополучие“, доколкото благополучието е функция и от качеството на партньорската връзка като 



съществена част от сферата на междуличностните отношения на личността, което се доказва в 

изследвания на представители на позитивната психология. В доклада са отразени първоначални 

данни от българска адаптация на въпросника на Стърнбърг (TTLS), операционализиращ 

конструкта „любов“ чрез три дименсии – страст, интимност и ангажираност. Данните за 

адаптацията на въпросника се събрани от изследователски тип извадка. Българската версия на 

TTLS показва сравнително добри психометрични характеристики и като цяло репликира 

оригиналната структура. Резултатите от пилотното изследване очертават перспективите за по-

задълбочени проучвания.   

Ключови думи: субективно благополучие, щастие, любов, триъгълна теория за любовта,  

въпросник TTLS 

ЛЮБОВ, СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР И ПОЛ – 2 ЧАСТ 

Пламен Минчев, главен асистент, доктор, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

 

LOVE, SOCIAL CHARACTER AND SEX – PART 2 

Plamen Minchev, Chief Assistant, PhD, Sofia University „St. Kliment 

Ohridski ” 
 

Абстракт: Този доклад в известен смисъл е продължение на статията ми „Любов, социален 

характер и пол” (Минчев, 2016). Там за първи път се опитах да направя историко-психологически 

анализ на мъжко-женските отношения в България и да опиша някои особености на отношенията 

между мъже и жени в настоящето. Тук ще обърна по-голямо внимание на настоящите отношения 

между мъжете и жените и на техния социален характер, но отново ще се спра на историко-

психологическия момент. Неизбежно е да има повторения на разсъждения и идеи от по-ранната 

статия. 
Ключови думи: любов, социален характер, пол, Ерих Фром 

 

МЕТААНАЛИЗ НА ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРИ  ПОТРЕБИТЕЛСКО И 

ГЛАСОПОДАВАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Валентина Долмова, докторант 

Инситут за Изследване на Населението и Човека (ИИНЧ) – БАН. 

Антоанета Русинова-Христова, Проф. д-р 

Ръководител на Департамент Психология 

Инситут за Изследване на Населението и Човека (ИИНЧ) – БАН 

 

META-ANALYSIS ON FACTORS INFLUENCING IMPRESSION 

FORMATION  

IN CONSUMER AND VOTERS BEHAVIOUR 

Valentina Dolmova, PhD Student 

Institute for Population and Human Studies (IPHS) 

Bulgarian Academy of Sciences (BAS) 

Antoaneta Rusinova-Hristova, Prof., PhD 

Head of Psychology Department 

Institute for Population and Human Studies (IPHS) 

Bulgarian Academy of Sciences (BAS) 
 



Абстракт: Настоящият метаанализ е от фундаментално значение за интердисциплинарното 

развитие и връзка между сферите на политическа психология и потребителско поведение. Неговата 

цел е да отговори на въпроса кои са дълбоките, когнитивни структури, определящи формирането 

на впечатление и имидж по отношение на политически и потребителски брандове. В частност, 

изследователският интерес се фокусира върху това до колко факторите на влияние са специфични 

за всеки субект и контекст, и съществуват ли общи такива, които определят сформирането на краен 

образ и впечатление, независимо от сферата.  Метаанализа се базира на систематизация и обработка 

както на англоезична, така и на българска научна литература в две мащабни и обособени 

направления – потребителско поведение и политическа психология. По този начин той покрива 

повече от 70 хиляда труда, разработени от маркетолози, икономисти, психолози и политически 

анализатори, като извежда всички теории и фактори на влияение, от значение за поставените 

научни въпроси. Установена е не само голяма близост между поведението на потребители и 

избиратели, но и прогресивно скъсяване на дистанцията между начина, по който същите сформират 

своите впечатления за фирмени марки и политически партии. Метаанализа извежда общи фактори, 

които категоризираме като ‚външни‘ и ‚вътрешни‘ в четири отделни групи. В допълнение 

открояват се и фунадементални под-фактори, влияещи на когнитивните процеси в двата контекста. 

Ключови думи: гласоподавателно поведение, политическа психология, потребителско 

поведение, бранд, впечатление  

 

ДВАМА МЪЖЕ И ПОЛОВИНА – СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ И 

ОТВОРЕНИ ВРЪЗКИ 

Калина Фъртункова, Далия Георгиева, студенти МП „Клинична 

психология“ 

 

TWO AND A HALF MEN – ATTACHMENT STYLES AND OPEN 

RELATIONSHIPS 

Kalina Fartunkova, Dalia Georgieva, MSC students 

 
Абстракт: Предвид нарастващата честота на неконвенционалните типове романтични 

връзки, интересът към начините, по които партньорите в тях се свързват помежду си, расте и се 

развива. Привързаността в зряла възраст е конструкт, който обичайно се разглежда в контекста на 

моногамни интимни отношения. Това изследване цели да проучи по какъв начин стиловете на 

привързаност се разпределят в т.нар. „отворени връзки“ (договорено немоногамни отношения) 

спрямо моногамните връзки и спрямо хората, които не са обвързани, но имат предишен опит в 

интимни отношения. Извадката се състои от 134-ма души, на възраст между 18 и 60 години (X̄ = 

36,77; SD = 9,26), изследваните лица са предимно жени (89%). Участниците попълват 12-айтемен 

въпросник за изследване на индивидуалния стил на привързаност - „Преживявания в близките 

взаимоотношения – кратка версия“ (Experiences in Close Relationships - Short Form, ECR-S), като 

посочват статуса си на обвързване и вида на взаимоотношенията. Стиловете на привързаност 

(сигурен, отхвърлящ, свръхангажиран и страхуващ се) се формират от две дименсии – избягване и 

тревожност. Статистическият анализ на база Хи-квадрат сочи, че съществува статистически 

значима връзка между стиловете на привързаност и тип връзка/ липсата на такава (X2 (6) = 13,585, 

p < 0,05, V = 0, 225). Резултатите са консистентни с предишни изследвания, като се подчертава 

необходимостта от бъдещи проучвания.  

Ключови думи: стилове на привързаност, отворени връзки 

 

ТЕОРЕТИЧНИ ПЕРСОНОЛОГИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ, ЛЕЖАЩИ В 

ОСНОВАТА НА ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ“, 

ВКЛЮЧВАЩА СЕ В ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 

„КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

Сердар Сабриев, докторант 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 



 

 
Абстракт: Придържайки се към идеята психотерапията да бъде достъпна до повече хора в 

нашата действителност, то тя е необходимо да отговаря на критериите – ефикасност и 

икономичност. За да се отговори на тези изисквания стоящи пред психологичното терапевтиране, 

позитивната психотерапия използва концепцията „Позитум“ допринасяща за създаване на цялостен 

поглед върху личността на клиента. Друг способ, с която си служи е транскултуралния подход имащ 

за цел да даде виждането за безграничността на народните мъдрости, повели, сказания – като 

универсално средство за лекуване на човешката душевност, съпоставяйки различни култури, 

вярвания и разбирания.  

 

 

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДОВЕРИЕТО В ОБЩЕСТВОТО 

Йоланда Зографова, проф. д-р 

Институт за изследване на населението и човека, БАН 

 

THE PROBLEM OF TRUST IN SOCIETY 

Yolanda Zografova, prof. Phd 

Institute for Population and Human Studies, BAS 

 
Abstract: In this paper the problem area of trust/distrust at societal level is outlined from a socio-

psychological point of view. The development of trust is proven in social knowledge as an important 

indicator of the social development. Among the significant factors influencing trust and/or distrust are 

global processes such as mobility, multicultural diversification, migration, and socio-psychological 

phenomena such as conformism, acceptance of social norms and others. Trust is considered a highly 

important element of social capital. Social capital represents social networks and norms of reciprocity and 

trust that relate to it (Putnam, 2007). An attempt will be made to outline a framework for further research, 

as well as to discuss some recent research data as well as some secondary data from ESS on trust in 

institutions. It will also be discussed trust issues, caused by Covid-19 crisis, which turned out to be a crucially 

distinguished factor for the behavior of a large number of individuals and groups. 

Keywords: trust, distrust, norms, society 

 

 

ДЖЕНДЪРНИ СТЕРЕОТИПИ В ТЕЛЕВИЗИОННАТА РЕКЛАМА НА 

БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР 

Николай Димитров, доцент доктор,  

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

 

BULGARIAN MARKET TELEVISION ADVERTISING GENDER 

STEREOTYPES 

Nikolay Dimitrov, Phd, Associated professor, 

Sofia University “St. Kl. Ohridski” 
 

Абстракт: Статия дискутира сексизма и джендърните стереотипи, използвани като 

съдържание на визуалната комуникация в реклами, представени в български медии. Макар, както 

поръчаните и произведените в страната, така и тези, направени в чужбина, да се съобразяват с 

приложимото законодателство, включително антидискриминационното, посланията в тях, за да 

привлекат и задържат вниманието на потребителя, често съвсем съзнателно залагат на универсални 

(глобални) или локални (специфични за българската култура) стереотипи в представянето на 



единия или другия пол, или техните взаимоотношения. Често тези стереотипи са подценяващи, 

снизходителни, осмиващи. 

Ключови думи: реклама, медии, телевизия, джендърни стереотипи, сексизъм 

 

ЛОКУС НА КОНТРОЛ И ДОВЕРИЕ В ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 

КОВИД-19 ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ 

Николай Димитров, доцент доктор, 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

 

LOCUS OF CONTROL AND COVID-19 INFORMATION CONFIDENCE 

DURING THE EMERGENCY EPIDEMIC  

SITUATION IN BULGARIA  

Nikolay Dimitrov, PhD, Associated professor,  

Sofia University “St. Kl. Ohridski” 

 

Абстракт: Материалът представя и коментира основни елементи от проучване, свързано 

с навиците за търсене на информация и отношението към епидемията от Ковид-19, от гледна 

точка на някои индивидуални характеристики, сред тях – и локализацията на контрола. 

Ключови думи: Ковид-19, медии, информация, конспиративни теории, локус на контрол 

 

 

СКЛОННОСТ КЪМ РИСК: ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНЕ ЧРЕЗ 

ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА РИСКОВИ ДОМЕЙНИ 

Диана Бакалова, доц., 

Цветелина Панчелиева, гл. ас., д-р, 

Департамент Психология, ИИНЧ-БАН 

 

RISK PROPENSITY SCALE: FROM THEORY TOWARDS AN 

INTEGRATED MODEL OF RISK DOMAINS  

Diana Bakalova, Associate Professor, 

Tsvetelina Panchelieva, Chief Assistant Professor, PhD, 

Department of Psychology, IPHS-BAS 
Абстракт: Целта на доклада е да представи резултатите от пилотно и национално 

репрезентативно изследване на модифицирана скала за измерване на склонност към риск 

(GDSRPS). Чрез модифициране на скала, създадена от Джаксън (1994), се опитваме да отговорим 

на една от тенденциите в изследването на риска - а именно да надградим съществуващ подход, 

където рискът не е просто едномерен, а сложен и многомерен конструкт, който обхваща 

различни жизнени области (т. нар. рискови домейни). Той представлява комбинация от 

ситуационни и индивидуални фактори, като отчита индивидуалните отговори в различни сфери 

на живота. Изследването се основава на съдържателен анализ на данни от календарни 

интервюта (N=45) и пилотно количествено проучване (N=79) във възрастова група 18 – 35  в 

периода септември 2020 г. – юни 2021 г. Резултатите за психометричните свойства на GDSRPS 

от пилотното изследване показват висока надеждност на цялата скала от 18 айтема (α=.83), 

както и на повечето от нейните подскали, т.е. рискови домейни (неспецифична склонност към 

риск - α=.73; склонност към финансов риск - α=.71; склонност към социален риск - α=.64; етичен 

риск склонност - α=.58; склонност към здравен риск - α=.64), след отстраняване на два айтема. 

В периода октомври-ноември 2021 г. е проведено теренно изследване, което е национално 

представително за младите хора в България на възраст 18-35 г. (N=1200). Резултатите за 



психометричните свойства на модифицирата версия на скалата не репликират толкова 

убедително тези от пилотното изследване. Вътрешната консистентност на финалната версия на 

скалата (общо 15 айтема) е добра - α=.74. Относително по-ниска е надеждността на подскалите 

за измерване на рисковите домейни (неспецифична склонност към риск - α=.61; склонност към 

финансов риск - α=.58; склонност към социален риск - α=.53; етичен риск склонност - α=.55; 

склонност към здравен риск - α=.42). Разработването на прецизна модифицирана скала за 

измерване на склонността към риск, специфична за дадена област, е от особена полза  както за 

изследователи, така и за практици, тъй като дава възможност за измерване и прогнозиране на 

процеса на вземане на решения в различни социални и бизнес условия. Изследването  се 

осъществява по Проект КП-06-Н35/4 „Психологични детерминанти на нагласите към 

емиграция и жизненото планиране при младите хора, в контекста на демографските 

предизвикателства в България”, финансиран от ФНИ – МОН, България.  

Ключови думи: риск, склонност към риск, скала, личност, рискови области, измерване 

 

ДЖЕНДЪРНИ НОРМИ, ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ ПОСМЪРТНА 

СИГНИФИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ЕПИТАФИИ В 

“ЦЕНТРАЛНИ СОФИЙСКИ ГРОБИЩА” 

Елис Кючукова, бакалавър 

 

GENDER NORMS EXPRESSED THROUGH POSTMORTEM 

SIGNIFICATION. OBSERVATIONAL RESEARCH ON EPITAPHS 

IN “CENTRAL SOFIA CEMETERY” 

Elis Kyuchukova, bachelor 
 

Гробищата могат да бъдат разглеждани като отразяващи културно-историческите 

обстоятелства, в които са създадени, и поради това могат да служат като уникален интерпретативен 

инструмент. Сред влияещите ни приживе социокултурни фактори стоят и джендърните норми, 

които се сформират според типичните роли, които мъжете и жените изпълняват в обществото. В 

текущото изследване е събрана информация на част от надгробните плочи в “Централни софийски 

гробища” с цел да бъде открито какви джендърни различия отразяват те. Общият брой анализирани 

плочи е 202, като те отразяват 238 лица — 175 мъже и 63 жени. Събраните данни включват както 

епитафии, така и символи, разпределени в различни смислови категории. Получените резултати 

показват, че в известна степен надгробните плочи отразяват типични джендърни стереотипи — 

жените имат повече маркери, отбелязващи взаимоотношения (особено такива на “майка”), а мъжете 

имат повечи маркери, отбелязващи житейската им дейност. Различията между двата пола се оказват 

по-слаби при категорията за професионален маркер, отколкото при тази за взаимоотношения, като 

този резултат бива интерпретиран спрямо особеностите на българския социален контекст. 

Получените резултати са значими от гледна точка на това, че показват как променящата се 

динамика на джендъра може да бъде изследвана въз основа на солидните доказателства, които 

надгробните маркери предоставят. 

Ключови думи: джендърни норми, посмъртна сигнификация, епитафии 

 

РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА 

ДОМИНИРАЩИ ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯТА НА 

КРИЗИ ОТ ПАНДЕМИЧЕН ХАРАКТЕР 

Майяна Митевска, проф. д.н. Емилия Лазарова, д-р, Мария 

Бюйлекова, студент 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

 



THE ROLE OF LEADERSHIP IN THE FORMATION OF DOMINANT 

VALUE ORIENTATIONS IN CONDITIONS OF PANDEMIC CRISIS 

Mayana Mitevska, Ph.D. Emilia Lazarova, PhD, Maria Buylekova, student 

Paisii Hilendarski University of Plovdiv 
 

Абстракт: Проведеното изследване има за цел да установи влиянието на лидерските стилове 

в сферата на здравеопазването ковид 19 криза върху организационната култура. Изследването е 

проведено сред 376 лица за период февруари - март 2021 година в първата вълна на Ковид 19 

кризата, групирани по различни демографски показатели като пол, възраст, образование, позиция 

в йерархията, трудов стаж, населено място. Приложени са методът на Камерън и Куин за изследване 

на типовете организационна култура: кланова, адхократичта, пазарна и  йерархична и методът на 

Б. Бас и Б. Аволио „Многофакторен въпросник за лидерство“ (Multifactor Leadership Questionnaire).: 

описващи трансформиращия (харизматичен) лидерски стил, Транзакционния лидерски стил, 

Избягващия (либерален) стил лидерство. Методикаите са стандартизирани за български условия от 

С. Карабельова (Карабельова, 2011) Данните са обработени в SPSS var. 21 и за целите на анализ са 

направени корелационен и регресионен анализ. Проучването се извършва при допускането, че ако 

се познават източниците на влияния на лидерските стилове върху организационната култура, 

дейността на организацията би могла да се оптимизира, а резултатите, които са плод от съвместната 

им дейност – да се максимизират. От получените данни се установява, че най-силно влияние оказват 

лидерските стилове, основавщи се на вдъхновяващата мотивация, индивидуализираното внимание 

и либералното ръководство. 

Ключови думи: лидерски стилове, организационна култура, здравни организации, Ковид 19, 

България 

 

 

РОЛЕВИ СТРЕСОРИ НА РАБОТНОТО МЯСТО В COVID-19 

ОБСТАНОВКА 

Майяна Митевска, проф. д.н. Емилия Лазарова, д-р, Мария 

Бюйлекова, студент 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

 

ROLE STRESSORS IN THE WORKPLACE IN COVID-19 SITUATION 

Mayana Mitevska, Ph.D. Emilia Lazarova, PhD, Maria Buylekova, student 

Paisii Hilendarski University of Plovdiv 

 
 

Абстракт: В хода на изследването се проучват взаимовръзките между отчуждеността от труда 

и дименсиите на ролевите стресори – неяснота и конфликти. Използваните методики, за прилагане 

на целите, са: Диагностика на ролевите стресори на работното място /Радославова, М., 2005/ и 

Оценка на отчуждението от работата /Величков, А. 2005/. Данните са събрани с онлайн анкета, 

въведена с Google Forms и обработени чрез SPSS-26. Респонденти са 75 лица, 72% от тях са лекари, 

работещи в държавна болница в областен град. Проучва се и влиянието на демографски фактори 

като пол, възраст, трудов стаж, ниво в йерархията върху изследваните конструкти.  Резултатите от 

изследването показват, че ролевата неяснота е основен стресор на работното място при справянето 

с Covid-19 пандемията. Отчуждеността от труда е с много високи стойности, което е и значителна 

предпоставка за развиване на бърнаут-синдром. 

Ключови думи: работно място, ролеви стресори, отчужденост, COVID-19 

 

 

  



КРИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ МЕЖДУ „ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ 

ИЗБОРИ“ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ  

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

CRITICAL REFLECTIONS BETWEEN "CHOICES 

OF CIVILIZATION" AND PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE 

AND EDUCATION IN BULGARIA 

Prof. Ludmil Georgiev, DSc 

Sofia University St. Kliment Ohridski 

 
Абстракт: Теоретичната основа на анализа е предложението на автора за нова 

психологическа парадигма – Критическата психология. Става дума за фундаменталното 

регулативно значение на общностни психични структури от етнически, политически, религиозен, 

идеологически, цивилизационен и исторически порядък както върху индивидуалното и 

колективното мислене и поведение изобщо, така и върху научната и образователната практика в 

частност. На тази основа се прави естествената връзка между „цивилизационните избори“ на 

българските политически елити през последните 144 години с реалните „избори“ на българската 

психология. Ако българската общност последователно смята, че Германия, Съветският съюз и 

Варшавският договор, и НАТО и Европейският съюз ще гарантират нейната държавност, то 

конкретизациите на българската идея за психология са германската психология, после съветската 

психология и през последните 32 години – американската психология. 

Ключови думи: Критическата психология; идеята за психология; цивилизационни избори; 

българските конкретизации на идеята за психология 

 

 

ТОЛЕРАНС КЪМ ОТКЛОНЕНИЯТА НА СВАТБЕНИТЕ 

ТРАДИЦИИ СПРЯМО МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ 

Радостина Кръстева, студент 

 

TOLERANCE OF DEVIATIONS IN WEDDING TRADITIONS 

TOWARDS MEN AND WOMEN 

Radostina Krusteva, Student 
 

Абстракт: Сватбата е едно от най-вълнуващите събития за голяма част от населението. Тя е 

част от така наречените „ритуали на прехода“, а облеклото е съществен инструмент в тях от най- 

древни времена. Това изследване има на цел да провери дали се на наблюдава толеранс в 

отклоненията на сватбените традиции спрямо мъжете и жените. Изследвани са 42 лица от два града 

в България- София и Враца. Събирането на данни става чрез структурирано интервю, а изведените 

хипотези са три. Първата гласи, че белите рокли са предпочитани от жените, както и костюмите от 

мъжете пред други варианти за облекло. Втора е, че има толеранс в отклоненията на сватбените 

традиции при мъжкото облекло. Третата хипотеза гласи, че образованието на изследваните лица 

оказва влияние върху нагласите им за сватбените традиции. Според получените резултати бялата 

рокля и костюмът са предпочитаните облекла за сватба. Изследваните лица обръщат повече 

внимание на облеклото на булката, като я определят за централна фигура, докато при облеклото на 

мъжа се наблюава по-малък интерес. За третата хипотеза професиите бяха разделени на 6 групи 

според типологията на Холанд. От получените данни се откри, че по-толерантни са хората с 

професии от артистичния, социалния и изследователския тип. 

 

 



IS BEING ACCEPTED ALWAYS EXPECTED? AN ADAPTATION OF 

THE GET-ACQUAINTED PARADIGM 

Stefan Đorić, Dr., University of Niš, Faculty of Philosophy,  

Department of Psychology 
 

Abstract: The Get – acquainted paradigm is used in experiments in order to elicit the experience 

of social exclusion. In it, respondents that are exposed to exclusion receive information that none of the 

ostensible teammates wanted to cooperate with them, while respondents from the control group receive 

feedback that all teammates chose to cooperate with them. The question arises, what if the feedback received 

in the control group represents a strong boost for basic needs and emotional state? Should the registered 

changes in these variables be attributed to the fact that excluded persons reacted due to being treated 

negatively, to the fact that participants from the control group were treated positively, or both? The aim of 

this research was to introduce another, a third group of participants, who would not receive any feedback, 

and thus represent a new, control condition (the so-called neutral group). The study included 175 

respondents (f=142), students of psychology, randomly assigned to the excluded, included, or neutral group. 

Significant differences emerged between the groups of excluded and included participants when it comes to 

feeling of exclusion F (2, 172) = 4.09, p = 0.018, ηp2 = 0.05, need to belong F (2, 172) = -3.26, p = 0.005, ηp2 = 

0.06, and negative affect F (2 , 172) = 3.26, p = 0.041, ηp2 = 0.04. The neutral group did not have its scores 

different from any of the two remaining groups on any of the dependent variables. The results of the 

research confirm the validity of the Get acquainted paradigm in its original form. 

Keywords: Social exclusion, Social rejection, Ostracism, Get – acqainted paradigm,  

 

 

 

КРИСТО И ЖАН КЛОД - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА „КРИПТО 

ТРАВМАТИЧНОТО“ ИЛИ ТЕРАПЕВТИЧНАТА СИЛА НА 

ИЗКУСТВОТО ИМ В ЛИЧЕН И ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПЛАН. 

гл. ас. д-р Найден Николов, 

СУ “Св. Климент Охридски„ Философски факултет, Катедра 

„Социална, организационна, клинична и педагогическа психология„ 

 

INTERPRETIVE SOCIAL PSYCHOLOGY OF ART: RESEARCH 

OPPORTUNITIES. 

Chief Ass. Prof. Nayden Nikolov PhD, 

SU “St. Kliment Ohridski", Faculty of Philosophy, Department of Social, 

Organizational, Clinical and Pedagogical Psychology" 
 

Абстракт: В докладът се прави опит за анализ на творчеството на Христо Явашев, познат под 

псевдонима Кристо. Ще разгледаме, разбира се, и творческата му колаборацията му с Жан Клод - 

една социално психологическа интерпретация на феномена на техния творчески стил в 

постмодерното изкуство. Работният термин, който ще използваме за да обозначим този стил е 

трансформация на криптотравматичното. От друга страна се наблюдава мощен терапевтичен ефект 

на този стил на изкуство както в личен, така и в цивилизационен план. Ще обсъдим в няколко 

посоки творческия акт, творческите методи, индивидуалното им развитие а също - социалните 

кризите и проблеми, които се отразяват в тях. Въпросът, конкретно, е: какво е мястото на двамата 

в съвремието, в епохата, в развитието на цивилизацията изобщо? Какви процеси се отразяват и се 

трансформират в творческите им проекти и как те са свързани с промяна в “кода” на западната 

цивилизация? В докладът ще направим препратки към ключови инструменти за анализ в 

интерпретативната социлана психология, които могат да обяснят и покажат на публиката скрити 

тенденции, неочевидни процеси (които обаче можем да реконструираме в обратен ред. т.е. от 

творбата, от проекта към съзидателните и личностни особености на авторите).  



Ключови думи: Кристо и Жан Клод и техния творчески стил, интерпретативна социлана 

психология на искуството и нейните инструменти и възможности, трансформация на 

криптотравматичното,  терапевтичен ефект на искуството в личен и цивилизационен план.  

 

 

ИНТЕРПРЕТАТИВНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ НА 

ИЗКУСТВОТО: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ. 

гл. ас. д-р Найден Николов, 

СУ “Св. Климент Охридски„ Философски факултет, Катедра 

„Социална, организационна, клинична и педагогическа психология„ 

 

INTERPRETIVE SOCIAL PSYCHOLOGY OF ART: RESEARCH 

OPPORTUNITIES. 

Chief Ass. Prof. Nayden Nikolov PhD, 

SU “St. Kliment Ohridski", Faculty of Philosophy, Department of Social, 

Organizational, Clinical and Pedagogical Psychology" 
 

Абстракт: Методологията на интерпретативната социална психология на изкуството можем 

да определим като mapping ( картографиране ) в рамките на социално психологически семантичен 

континуум, в който интерпретираме трите основни феномена в процеса на изкуството: творец, 

творба и публика (епоха). Този семантичен континуум е в пряка връзка със социално значимите 

исторически феномени на социалната онтология и на динамиката в развитието на първичния и 

вторичен ценностно антропологични модели. Можем да определим 4 равнища на изследване: 1) 

Личност – специфика на първичния ценностен антропологичен модел, социализиращи фактори и 

културни влияния в първичното семейство и близката соцаилна среда, тавматология и инцестуозни 

преживявания, психоаналитична биография; 2) Творческата идентичност на твореца и кризи в 

личностното му развитие; 3) Тенденции в развитието на локалната културна идентичност и епоха; 

4) Цивилизационна идентичност - какъв е соцаилния и творчески смисъл, който творбата и 

творецът носят за развитие на “пределния хоризонт„ на цивилизационната динамика и иновации. 

И една важна особеност на интерпретативната социална психология - разкрива предиктивната сила 

на изкуството във връзка с феномените на социалната онтология, които биха могли да се случат в 

бъдеще. Поставя на рационална, научна основа връзката между финанси и изкуство - предиктивен 

анализ на инвестициите в изкуство. 

Ключови думи: Интерпретативна соцаилна психолоия на изкуството; Разкриване на скрити 

послания и значения свързани с личността на автора, ценностно-антропологичния модел на епохата 

и динамиката в развитието на социалната онтология.   

 

 

СОЦИАЛНА РОЛЯ И СУБЕКТ 

Александър Петров 
 

Абстракт: Статията касае дефинирането на позициите на субекта и социалната роля, като на 

„места, от които се действа“. Например, както, когато се говори за „Субект на правото“, „субект на 

сделката“. Субектът мислен в качеството на действащото лице в езиковата структура. Също така, 

неговото място по отношение на изграждането/представата за идентичност – от една страна, на 

индивида, от друга – на социалната структура, която има също своя субект, доколкото има своят 

основаващ императив. Социалната роля се разглежда в два аспекта. В индивидуална перспектива - 

като място предназначено за погледа на Другия, където тя е индивидуално „изработена“, като 

„средство“ за осъществяване на желание на субекта. И в социална перспектива, като място вече 

формирано, като представляващо конкретен набор от характеристики с относително устойчив 

облик и императивен характер. Доколкото концепцията за роля може да се мисли като отнесена към 

„Аз-образа“, понятията се разглеждат в рамките на лаканианският аналитичен дискурс. 

Ключови думи: роля, субект, анализа 



СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ 
 

SECTION “DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY” 

 

 

 

ПРЕХОДЪТ КЪМ ПЪРВИ КЛАС - СТРАХОВЕ И ОЧАКВАНИЯ ПРИ 

ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 

Боряна Теодосиева, докторант,  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

THE TRANSITION TO FIRST GRADE - FEARS AND EXPECTATIONS 

OF CHILDREN AND PARENTS 

Boryana Teodosieva, PhD student, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Абстракт: Кризата на седмата година и преходът към постъпване в първи клас изправят 

детето и неговите родители пред редица предизвикателства. Целта на изследването е да установи, 

кои са най-често срещаните страхове при децата, както и степента на припокриване и различие с 

притесненията на техните родители. Изследвани са общо 97 деца от 4-та група в ДГ и техните 

родители. При децата е използвана рисувателна методика „Аз съм ученик“, последвано от беседа 

/Жан Пиаже/. Родителите попълват анкета. Получените данни при децата показват, че почти 

половината от тях признават, че имат страхове, свързани с училището, най-често-страх от провал, 

сепарационна тревожност, страх от агресия, социална тревожност, страх от самота и липса на 

приятели. Почти една трета при родителите познават страховете, които децата им изпитват като 

бъдещи първокласници. Възрастните споменават своите лични страхове, но по-рядко си дават 

сметка за страховете, които децата им изпитват. Разминаванията между родители и деца са 

показателни за затрудненията, изпитвани от родителите при разбирането на  емоциите и страховете, 

които децата имат. Изследването разкрива необходимостта от по-задълбочено запознаване на 

родителите с проявите на криза на седмата година, което би предоставило нови възможности за  

социално-емоционална подготовка и подкрепа на бъдещите ученици. 

Ключови думи: детски страхове, училище, първи клас, криза на седмата година, родителски 

страхове 

 

ПОДХОДИ КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА КОГНИТИВНИТЕ 

МЕХАНИЗМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЯ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

Радостина Стоянова-Ширяев, доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова, 

доц.  д-р Георги Петков 

Институт за изследване на населението и човека, 

Българска академия на науките 

 

APPROACHES TO THE STUDY OF COGNITIVE MECHANISMS 

FOR CATEGORIZATION IN EARLY CHILDHOOD 

Radostina Stoyanova-Shyrayeu, Assoc. Prof. Maria Atanassova-Trifonova 

Ph.D., Assoc. Prof. Georgi Petkov Ph.D. 

Institute of Population and Human Studies, 

Bulgarian Academy of Sciences 



 

Абстракт: Когнитивните процеси, които способстват ученето на понятия в ранна детска 

възраст, са широко изследвани чрез различни теоретични подходи. Тези изследвания са особено 

актуални през последните десетилетия. В настоящия доклад се представя сравнителен анализ и 

критичен поглед на представения от В. Слуцки модел относно механизмите за възникване и 

развитие на категоризацията в ранна детска възраст (Sloutsky, V., 2018). Предимствата и различията 

на модела се дискутират в контекста на ранната детска възраст и на следните теоретични 

противопоставяния: (1) нативистични теории срещу теории, базирани на опита; (2) участие на 

директни когнитивни процеси срещу такива, способстващи изграждане на хипотези. Езикът и 

непосредственият опит са два канала на информация, които способстват категоризацията. Макар и 

подчинени на различни механизми в модела на Слуцки думите са равнопоставени на външните 

свойства на обектите, което се оспорва от редица учени (Gelman & Waxman, 2009). В хода на развитие 

понятията се структурират в динамично пространство със семантични и таксономични връзки 

между тях. Акцентира се и на важната роля на селективното внимание в този процес. Настоящият 

анализ цели да се изведат спецификите на овладяването на нова информация от заобикалящата 

среда, които биха могли да дадат обоснована теоретична рамка за изследване на механизмите на 

категоризация и развитието им в ранна детска възраст. 

Ключови думи: категоризация, ранна детска възраст 

 

 

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА 

ВЕРСИЯ НА СКАЛАТА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ 

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ОТХВЪРЛЯНЕ 

Гл. Ас. д-р Надя Колчева 

Гл. Ас. Д-р Любомир Джалев 

Нов български университет 

 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BULGARIAN VERSION 

OF INTERPERSONAL REJECTION SENSITIVITY SCALE 

Assis. Prof. Nadia Koltcheva, PhD 

Assis. Prof. Liubomir Djalev, PhD 

New Bulgarian University 
 

Абстракт: Според първоначалната концепция на Downey & Feldman (1996), чувствителността 

към отхвърляне е „тенденция към тревожно очакване, лесно възприемане и интензивна реакция на 

по отношение на отхвърляне“. Хората с висока чувствителност към отхвърляне често възприемат 

и реагират в по-голяма степен на отхвърлянето, тълкуват двусмислени междуличностни ситуации 

(въображаеми или реални) като отхвърляния и са склонни да свръх-реагират на тях (Downey & 

Feldman, 1996). Те обаче разглеждат чувствителността към отхвърляне като личностна 

чувствителност към отхвърляне. За да могат да измерят чувствителността към междуличностно 

отхвърляне, Rohner, Molaver и Ali (2020) разработват скала за чувствителност към междуличностно 

отхвърляне (IRSS). Целта на нашето изследване е да изследваме психометричните свойства на 

българската версия на IRSS. Извадката се състои от 1248 възрастни. Повечето от тях са жени (1019, 

82,04% жени, 223, 17,95% мъже и 6 лица (0,48%) липсват данни). Възрастовият диапазон е голям – 

между 17-77 години. По-голямата част от извадката са хора с висше образование, женени или 

съжителстващи и работещи на пълен работен ден. IRSS е преведен на български език. Направени са 

прави преводи и преглед от експерт, съгласно изискванията за превод на психометрични 

инструменти. Данните са събрани онлайн чрез формуляр в Google Forms. Нашите анализи показват 

ясна еднофакторна структура. Надеждността на българската версия на скалата е α=0,919. 

Направени са анализи за възрастови различия, които показват значими разлики. Нивото на 

чувствителност към отхвърляне намалява с нарастване на възрастта на участниците. 

Представената скала е с много добри психометрични свойства и може да се използва успешно за 

научни и приложни цели в България. 

Ключови думи: чувствителност към отхвърляне, IRSS, IRAR Theory, факторен анализ, 

надеждност 



ИДЕЯТА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 

ТЕОРИЯТА НА КЕРЪЛ ДУЕК И ЗАУЧЕНАТА БЕЗПОМОЩНОСТ- 

ВЗАИМОВРЪЗКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Венелина Стоева, гл. ас д-р  

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘ 

 

THE IDEA OF HUMAN ABILITIES IN CAROL DWECK’S THEORY 

AND LEARNED HELPLESSNESS - RELATIONSHIPS AND 

APPLICATION 

Venelina Stoeva, Assistant professor, doctor 

University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“ 

 
Абстракт: В статията е разгледана идеята за развитието на човешките способности през 

призмата на теорията на Керъл Дуек. Изследвани са взаимовръзките със заучената безпомощност. 

Тези два конструкта в психологията са ключов компонент в дефинирането, осмислянето и 

интерпретирането на успеха/неуспех, постиженията и възможностите на развитие на потенциала на 

индивида. Резултатите показват наличие на положителна корелация между т.нар. прогресивно 

мислене и ниски нива на заучена безпомощност. Изследваните лица, които имат тенденция към 

прогресивно мислене (growth mindset), са по-малко склонни да приписват неуспеха си на случайни, 

независещо от тях обстоятелства.  Лицата, които имат фиксирано мислене, са по-склонни към 

проява на заучена безпомощност.  

Ключови думи: прогресивно мислене, фиксирано мислене, заучена безпомощност 

 

 

РОДИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО СЪНЯ В РАННОТО 

ДЕТСТВО И КОНСТРУИРАНЕ НА АЗ-А НА РОДИТЕЛЯ 

Емануела Паунова-Маркова, д-р, гл. ас.,  

ИИНЧ-БАН 

 

PARENTAL APPROACH TO SLEEP DURING THE EARLY 

CHILDHOOD AND THE SELF-CONSTRUAL OF THE PARENT 

Emanuela Paunova-Markova, PhD, Asst. Prof.,  

IPHS-BAS 

Абстракт: Докладът разглежда теоретичните основания за връзка между конструирането 

на аз-а на родителя и родителските практики относно съня. Оптималното качество и количество 

сън е от изключителна важност за физическото и психично благополучие и развитие на децата. 

Освен това ранното детство е период, в който се полагат основите на навици, свързани със съня. 

При това именно в този период родителите най-често срещат проблеми със съня на децата и 

търсят помощ. Заспиването, както и последващото връщане към сън при пробуждане, се 

разглеждат като функция на емоционалната регулация на детето. Личностните характеристики 

на родителите имат съществено значение за формирането и развитието на емоционалната 

регулация у децата, изборът на практики спрямо техния сън, включително създаването на 

режим на съня. Предполага се, че конструирането на аз-а (независимо и взаимозависимо 

конструиране) също има такава роля, тъй като то определя множество различия, свързани с 

когнитивното, емоционално и мотивационно функциониране на индивидите. 

Ключови думи: сън, родителски практики, ранно детство, конструиране на аз-а 

 



ПЕТФАКТОРНИТЕ МОДЕЛИ НА ЛИЧНОСТТА ОТ 

ПЕРСПЕКТИВАТА НА АДАПТИВНИ И ДЕЗАДАПТИВНИ ЧЕРТИ 

Бояна Йорданова, докторант, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

FIVE FACTOR PERSONALITY MODELS FROM THE 

PERSPECTIVE OF ADAPTIVE AND MALADAPTIVE TRAITS 

Boyana Yordanova, PhD Candidate, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

 

Абстракт: Настоящият теоретичен обзор представя два петфакторни личностови модела и 

изследва връзката помежду им и тази с други психични конструкти, като се позовава на 

публикувани до момента емпирични изследвания.  

Единият модел е широкоизползваният Петфакторен модел на личността, прилаган в 

измерването на личностови характеристики в различени извадки и условия. Моделът се свързва с 

няколко водещи въпросника, които имат добри психометрични показатели и в най-общ смисъл 

измерват адаптивните стойности на пет категории характеристики – Невротизъм, Екстраверсия, 

Сътрудничество, Отвореност към опит и Добросъвестност. Другият модел набира все по-голяма 

популярност през последните години и се свързва с разработването и публикуването на петата 

ревизия на Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства (DSM-5) и 

представения в него дименсионален подход към личностовите разстройства. Във връзка с подхода е 

създаден нов въпросник, измерващ стойностите по пет домейна, които се считат за крайни, 

екстремни варианти на изброените пет характеристики, а именно – Негативна афективност, 

Отстраненост, Антагонизъм, Психотизъм и Невъздържаност. Поради тази причина може да се каже, 

че въпросникът измерва дезадаптивния полюс на характеристиките.  

Анализът се фокусира върху съдържателното и структурното сходство на двата модела, като 

същевременно представя данни от налични изследвания върху техните връзки с благополучието и 

маркери на екстернализация и интернализация. 

Ключови думи: дименсионален подход, благополучие, интернализация, екстернализация 

 

 

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА 

ВЕРСИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРАТА ПРИ 

МЛАДЕЖИ 

гл. ас. Д-р Надя Колчева 
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PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE BULGARIAN VERSION 

OF STUDENT CAREER CONSTRUCTION INVENTORY 

Assis. Prof. Nadia Hristova Koltcheva, PhD 

Assis. Prof. Sonya Аsenova Dragova-Koleva, PhD 

New Bulgarian University 
 

 

Абстракт: Целта на настоящия доклад е да се изследват психометричните свойства на 

българската версия на въпросника за Изграждане на кариерата при младежи (the Student Career 

Construction Inventory, SCCI, Savickas et al., 2018). Инструментът измерва адаптивните отговори, 

включващи мисли и поведения, за справяне с конкретните задачи, свързани с избора на кариера и 

професионалното развитие. Базира се на теоретичния модел за кариерна адаптация (Savickas, 2013). 



Въпросникът съдържа 18 айтема, разпределни в 4 субскали. В процеса на адаптация са направени 

прави преводи, оценени от експерт и обратен превод, прегледан от Марк Савикас, съгласно 

изискванията за превод на психометрични инструменти.  

Извадката се състои от 440 ученика на възраст 13-19 години (X=16.06, SD=1.46), 324 момичета 

(73,6%) и 116 момчета (26,4%) от 13 училища. Данните са събрани онлайн чрез Google формуляр. 

Направеният факторен анализ по метода на главните оси с ротация Promax установи 4-

факторна структура, която отговаря на оригиналната версия: (1) Изясняване на професионалната 

Аз-концепция, (2) Проучване и събиране на информация за професии, (3) Взимане на решение за 

избор на професия и (4) Подготовка за реализиране на избора. Въпросникът се отличава с много 

добра надеждност (α=0,92), като вътрешната консистентност на субскалите варира от 0,79 до 0,91. 

SCCI корелира положително и умерено с въпросника за Кариерна адаптивност и неговите субскали. 

Представената скала е с много добри психометрични свойства и може да се използва успешно 

за научни и приложни цели в България. 

Ключови думи: кариерно изграждане, кариерна адаптация, адаптивни отговори, факторен 

анализ, надеждност 
 

 

СРАВНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВЕ ПРОГРАМИ ЗА 

ПОВИШАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ - TRIPLE-P – 

POSITIVE PARENTING PROGRAM И REFLECTIVE PARENTING 

Весела Аравена, докторант 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

TWO PARENTING PROGRAMS. A COMPARISON BETWEEN THE 

TRIPLE-P – POSITIVE PARENTING PROGRAM AND THE 

REFLECTIVE PARENTING 

Vessela Aravena, PhD student 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 
Абстракт: Програмите за повишаване на родителския капацитет са сред основите стратегии 

за превенция и интервенция, насочени към родители на деца с поведенчески и емоционални 

проблеми. За разлика от интервенциите в терапевтичен контекст, програмите могат да бъдат 

репликирани, следват определена структура и подробно описан наръчник, имат ограничен брой 

сесии, позволяват широко приложение и са по-достъпни. Допълнително, тези техни характеристики 

дават възможност да бъде измерена тяхната ефективност, както и да бъдат сравнявани.  

Целите на настоящото изследване са 1) да се опишат характеристиките и ефикасността на 

две конкретни програми за повишаване на родителския капацитет - австралийската програма 

Triple-P – Positive Parenting Program, базирана на теорията за социалното учене и английската 

Reflective Parenting, базирана на теория на привързаността и 2) да се направи сравнителен анализ 

между двете.  

Сравнителният анализ е извършен въз основа на литературен преглед и анализ на научната 

литература по темата, както и на материали, публикувани на сайтовете на обучаващите 

организации.  

Резултатите показват, че двете програми, макар и с общ адресат и цел, имат съществени 

различия в задачите и методите, което дава повече възможности при избор на програма, съобразно 

спецификата на проблема, възрастовия диапазон, заявката на клиента и професионалната 

ориентацията на психолога, предлагащ програмата. 

Ключови думи: австралийската програма Triple-P – Positive Parenting Program, английска 

програма Reflective Parenting, теория за социалното учене, теория на привързаността 

 

 



СУБЕКТИВНА ВЪЗРАСТ И САМООЦЕНКА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 

Диана Христова, гл. ас. д-р 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

SUBJECTIVE AGE AND SELF-ESTEEM IN ADULTHOOD 

Diana Christova, chief assistant professor, PhD 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

Abstract: Individual experience and perception of oneself on the age-graded life scale, referred to as 

subjective age, is an essential cognitive-affective marker of the temporal idendtity integration and it is expented 

to infleunce personal overall self-esteem. The aim of the study is to identify age-related differences in subjective 

age and self-esteem in adults. The study covered 240 people aged 16-74 with various demographic characteristics. 

Respondents fill out questionnaires on subjective age and self-esteem. Data analysis reveals that chronological 

age is a predictor of subjective age, and there is a negative linear relationship between the two variables. Self-

esteem shows a tendency towards a positive linear relationship with the number of years of respondents and it 

demonstrates higher scores for participants who determine themselves as feeling younger. The results of this 

study reveal normative adaptive features of the age-related temporal integration and the evaluative aspects of 

identity in adulthood. 

Keywords: subjective age, self-esteem, adulthood 

 

 

ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ: ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛСКИТЕ МОДЕЛИ И АГРЕСИЯ И ВИКТИМИЗАЦИЯ ОТ 

ВРЪСТНИЦИТЕ 

Теодора Джоргова, докторант, Надежда Йотова, магистър 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

ADOLESCENCE: RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL 

BEHAVIOUR, AND PEER AGGRESSION AND VICTIMIZATION 

Theodora Dzhorgova, PhD student, Nadezhda Yotova, MS graduate 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

 

Абстракт: Смята се, че родителските модели на поведение имат директна връзка с успешното 

социализиране на детето, което от своя страна води до намален риск от агресивно поведение към 

или виктимизация от връстниците. Изследването цели да проучи взаимовръзката между три 

дименсии на родителското поведение (приемане, психологически контрол и поведенчески контрол) 

и измеренията на агресията и виктимизацията (физически, вербални, индиректни, 

киберпространствени и злоупотреба с власт/принуда).  Извадката включва 100 юноши (46 мъже и 

54 жени) на възраст от 13 г. до 17 г. (М = 14,9, SD = 0,87). Участниците попълват два самоотчетни 

въпросника – 30-айтемен въпросник за изследване на родителските стилове и 41-айтемна 

скринингова скала за агресия и виктимизация от връстниците. Установена е корелация между 

психологическия контрол на бащата с физическата виктимизация (r = 0,274; p < 0,01) и 

индиректната агресия (r = 0,205; p < 0,05), както и психологическия контрол на майката с 

кибервиктимизацията (r = 0,264; p < 0,01) и физическата агресия (r = 0,239; p < 0,05). Приемането от 

бащата и майката корелира отрицателно с физическата агресия (r = -0,216 и r = -0,333 респективно, 

p < 0,05), като това от бащата корелира отрицателно и с принудата (r = -0,210; p < 0,05). Резултатите 

са консистентни с предишни проучвания. 

 

 



КАТЕГОРИАЛЕН И ДИМЕНСИОНАЛЕН МОДЕЛ НА 

ЛИЧНОСТОВИТЕ РАЗСТРОЙСТВА – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ В 

НЕКЛИНИЧНА МЛАДЕЖКА ИЗВАДКА 

Пламен Калчев, проф. дпсн 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

CATEGORICAL AND DIMENSIONAL MODEL OF PERSONALITY 

DISORDERS - A COMPARATIVE ANALYSIS IN NON-CLINICAL 

YOUTH SAMPLE 

Plamen Kalchev, Prof., D. Sc.,  

Sofia University „St. Kliment Ohridski” 
 

Абстракт: Заедно с традиционния категориален модел на личностовите разстройства (ЛР), 

Петата версия на Диагностичния и статистически наръчник за психичните разстройства (DSM-5) 

дефинира и алтернативен дименсионален модел. Настоящото изследване представя сравнителен 

анализ на двата модела за три ЛР: шизотипно, гранично и отбягващо. Резултатите са получени в 

извадка от младежка възраст – студенти, 505 лица, с преобладаващо участие на жените – 379; 115 

мъже, 11 с непосочен пол, с помощта на две самоописателни скали: (а) Кратка форма на въпросника 

на Кулидж за личностови разстройства, конструирана в българска извадка (CATI-S/BG) и (б) 

Съкратена версия на личностен въпросник за DSM-5 (PID-5-SF) за оценка на патологични 

личностни черти. Хипотезите на изследването директно произтичат от дефиницията на ЛР в 

рамките на дименсионалния модел (DSM-5). Връзката между двата модела е тествана в серия от 

регресионни анализи, при които трите ЛР регресират върху патологичните личностни черти. 

Анализът е осъществен на равнище домейни на патологични черти – Негативен афект, 

Отстраненост, Невъздържаност, Антагонизъм и Психотизъм, и на равнище компоненти, формиращи 

посочените домейни. На равнище домейни патологичните личностни черти обясняват 62,9% от 

дисперсията на шизотипното, 67,7% от граничното и 57,3% от отбягващото ЛР. Данните на равнище 

компоненти показват по-добри обяснителни възможности: съответно 67,3% за шизотипното, 70,6% 

за граничното и 67,0% за отбягващото ЛР, като потвърждават преобладаващата част от изходните 

хипотези. Представени са и данни за профила на лицата, с и без минималния брой диагностични 

критерии. В заключение: резултатите подкрепят очакваната връзка между категориалния и 

дименсионалния модел на ЛР и окуражават използването на патологичните личностни черти за 

тяхната оценка. 

Ключови думи: личностови разстройства, категориален и дименсионален модел. 

 

 

ЗЛОРАДСТВО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ: ВРЪЗКИ С 

ПАТОЛОГИЧНИ ЛИЧНОСТНИ ЧЕРТИ И САДИСТИЧНИ 

НАКЛОННОСТИ 

Светлина Колева, гл.ас. д-р.  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

SCHADENFREUDE IN ADOLESCENCE: RELATIONS WITH 

PATHOLOGICAL PERSONALITY TRAITS AND SADISTIC 

TENDENCIES  

Svetlina Koleva, PhD, assist. prof.,  

Sofia university „St. Kliment Ohridski“ 
 

Абстракт: Злорадството е положителна емоционална реакция на чуждото нещастие и 

настоящото изследване разглежда взаимовръзките му с патологичните личности черти от DSM-5 

(Антагонизъм, Негативен афект, Отстраненост, Психотизъм и Невъздържаност), заедно със 



садистичните наклонности, разбирани като удоволствието и възбудата от причиняване или 

наблюдаване на чуждо страдание. Изследвани са 216 ученици, на възраст от 13 до 16 години 

(M=14.83; SD=.88), с помощта на три самоописателни скали, адаптирани или конструирани за 

юношеска възраст: Юношеска скала за злорадство (Колева, 2019), Личностен въпросник за DSM-5 

– кратка форма (Krueger et al., 2013; Колева и Калчев, 2019), Шестфакторна юношеска скала за 

садизъм (Калчев и Колева, 2019). Извършен е двустъпков йерархичен регресионен анализ със 

злорадство като зависима променлива. Първо са въведени петте домейна от DSM-5, а на втората 

стъпка - шестте садистични черти. На първия етап патологичните личностни черти значимо 

предсказват злорадството, F (5, 166) = 21.34, p< 0,000, R² = 0,39. Садистичните наклонности обясняват 

допълнителни 19 % от дисперсията на злорадството, със значима промяна: R², F (11, 160) = 20.54, p< 

0,000. При включването на всички независими променливи на втория етап като най-важни 

предиктори се идентифицират две от садистичните субскали: унижаване (ß=0,31) и сарказъм 

(ß=0,25). Невъздържаността демонстрира негативен ефект върху злорадството (ß= -0,19), а 

Антагонизъм и Негативен афект имат еднакво влияние (ß=0,16). 

Ключови думи: злорадство, садистични наклонности, патологични личностни черти, PID-5, 

юношество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СЕКЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 
 

SECTION “EDUCATIONAL PSYCHOLOGY” 

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА ТРУДНИ УЧЕНИЧЕСКИ КЛАСОВЕ В 

БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 

Екатерина Димитрова, гл. ас. д-р 

Институт за изследване на населението и човека – БАН 

 

MANAGEMENT OF DIFFICULT SCHOOL CLASSES IN THE 

BULGARIAN SCHOOL 

Ekaterina Dimitrova, Assistant Professor Dr. 

Institute for Population and Human Studies – BAS 
 

Абстракт: Въпросът за трудния клас става все по-актуален, тъй като практиката в 

българското училище всекидневно изправя педагозите и психолозите не само пред единични случаи 

на юноши, които трудно се поддават на социален контрол и въздействие, но пред цели класове, 

проявяващи групово поведение извън установените норми. Постановката и изследването на 

проблема “труден клас”  подпомага  навременната оценка и конструиране на подходи към това 

явление от страна както на специалистите експерти в областта, така и на непосредствените 

участници в социалната среда, в която се развиват юношите: преподаватели, ръководители, 

училищни психолози. Мениджирането на оформилия се като труден клас, който не усвоява учебния 

материал, отклонява се от реализирането на смисъла на образованието и целите на училищната 

подготовка, ерозира училищните и изобщо просоциалните модели на поведение е деликатна, сложна 

и нелека дейност, която изисква немалко професионални усилия. Световната практика показва, че 

мениджмънтът на този тип класове преминава предимно през използване на разнообразни 

психологически техники за справяне, които е необходимо да се прилагат като стройна стъпкова 

система, за да се гарантира ефективността на процеса. Положителният изход зависи преди всичко 

от съвместните усилия на преподавателите на трудния клас и училищния психолог, но не без 

съдействието на училищното ръководство, както и на родителите.  

Ключови думи: труден клас, мениджмънт, техники за справяне, училище. 

 

ПРОМЕНИ В АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ И 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 

ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Йоана Янкулова, проф. дпсн (СУ „Св. Кл. Охридски“), Десислава 

Петрова, д-р („Телерик Академия ООД“, гр. София), Айсен Асан, 

Дебора Стоева, Евгения Пауновска, Илайза Костова, Инна Кирова, 

Микаела Хаджиева, Силвия Иванова (студенти по Психология в СУ 

„Св. Кл. Охридски“) 

 

CHANGES IN ACADEMIC MOTIVATION AND EMOTIONAL 

INTELLIGENCE OF UPPER SCHOOL-AGE STUDENTS IN ONLINE 

LEARNING 

Yoana Yankulova, Prof., PhD, Dsc (Sofia University “St. Kliment 

Ohridski”), Dessislava Petrova, PhD (Telerik Academy Ltd.), Aysen Asan, 



Debora Stoeva, Evgenija Paunovska, Ilayza Kostova, Inna Kirovа, Mikaela 

Hadzhieva, Silvia Ivanova (Psychology Students) 
 

Абстракт: В хода на онлайн проведено изследване се търсят отговори на въпроса дали са 

възможни промени в академичната мотивация и емоционалната интелигентност на ученици от 

горна училищна възраст, като отговорите им са събрани на фона на онлайн обучението заради 

пандемията от Ковид-19. По-конкретно са обхванати 307 души, които са на възраст от 14 до 18 

години, като 179 от тях са момичета и 128 – момчета. Те се обучават съответно в 9, 10 и 11 клас в 

средни и в други училища (профилирани и професионални гимназии), като сред тях най-много са 

тези, които имат успех над 5,50 (145 души). Взети са предвид и извънкласните дейности в рамките 

на училището или извън него, свързани със спорт или различни от него, в които участват 

изследваните лица. Суровите данни са обработени с помощта на специализирания софтуер SPSS. В 

резултат на това е установена статистически значима зависимост на различни независими 

променливи (пол и извънкласни дейности) върху академичната мотивация и емоционалната 

интелигентност. Получените резултати биха могли да послужат за намиране на нови възможности 

за оптимизиране на обучението, но и за подобряване на превенционната психологическа грижа 

относно управлението на емоциите и укрепването на мотивацията за учене в обичайни, но и при 

извънредни училищни и житейски обстоятелства. 

Ключови думи: академична мотивация, емоционална интелигентност, юноши 

 

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ УЧЕНЕТО И 

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА ЮНОШИ ПО ВРЕМЕ 

НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 

Йоана Янкулова, проф. дпсн (СУ „Св. Кл. Охридски“),  Десислава 

Петрова, д-р („Телерик Академия ООД“, гр. София), Айсен Асан, 

Дебора Стоева, Евгения Пауновска, Илайза Костова, Инна Кирова, 

Микаела Хаджиева, Силвия а Иванова (студенти по Психология в СУ 

„Св. Кл. Охридски“) 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN THE COURSE PERCEPTIONS AND 

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF ADOLESCENTS DURING 

ONLINE LEARNING 

Yoana Yankulova, проф., PhD, Dsc (Sofia University “St. Kliment 

Ohridski”), Dessislava Petrova, PhD (Telerik Academy Ltd.), Aysen Asan, 

Debora Stoeva, Evgenija Paunovska, Ilayza Kostova, Inna Kirovа, Mikaela 

Hadzhieva, Silvia Ivanova (Psychology Students) 
 

Абстракт: Проведено е онлайн-проучване, в хода на което се проследяват и анализират 

особеностите на взаимовръзката между отношението към ученето и емоционалната интелигентност. 

Всички данни са събрани на фона на онлайн обучението, в което са включени учениците заради 

Ковид-пандемията. По-конкретно участват 307 души, които са на възраст от 14 до 18 години, като 

179 от тях са момичета и 128 – момчета. Те се обучават съответно в 9, 10 и 11 клас в средни и в други 

училища (профилирани и професионални гимназии), като сред тях най-много са тези, които имат 

успех над 5,50 (145 души). Взети са предвид и извънкласните дейности в рамките на училището или 

извън него, свързани със спорт или различни от него, в които участват изследваните лица. Суровите 

данни са обработени с помощта на специализирания софтуер SPSS. В резултат на това е установена 

положителни взаимовръзка между отношението към ученето и емоционалната интелигентност, 

както и между тези два феномена и демографските особености на изследваните лица. Получените 

резултати могат да послужат като повод за размисъл как допълнително да се оптимизира учебния 

процес както в традиционни, така и в онлайн учебни условия, особено при неочаквани промени от 

типа на Ковид-кризата. 

Ключови думи: отношение към ученето, емоционална интелигентност, юноши 



 

ЗНАЧИМОСТ И ПРОЯВЛЕНИЯ НА ГРУПОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ 

Явор Илиев, докторант, София 

 

SIGNIFICANCE AND MANIFESTATIONS OF COLLECTIVE 

EFFICACY IN THE TEACHING PROFESSION 

Yavor Iliev, PhD student, Sofia 

 
Абстракт: Целта на доклада е да представи същността и проявленията на ключов фактор в 

работата на учителите какъвто е ефективността. Груповата ефективност е конструкт, пряко 

свързан с Аз-ефективността, която се заражда в социално-когнитивната теория на Бандура. 

Разглеждат се теоретичните възгледи за възприятията на учителите спрямо груповата им 

ефективност и как те повлияват успеха в работата им с учениците. Учителската професия е древна 

и с високо обществено значение по естеството си и се отличава с особената стойност на човешкия 

ресурс в нея. За работата на учителя е от съществено значение неговата лична ефективност, или Аз-

ефективност, както и груповата такава в организационен план – как се повлиява качеството на 

работата на всеки учител в индивидуален план, когато е налице възприятие за висока обща 

успеваемост сред целия колектив.              

Ключови думи: групова ефективност, учители, учителска професия 

 

 

ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТНИТЕ ЧЕРТИ И ПОЛА ВЪРХУ ИЗБОРА 

НА КАРИЕРА 

Паулина Цветкова, постдокторант, НПГ по КТС 

проф.д.пс.н. Майяна Митевска – Енчева, ПУ „Паисий Хилендарски“  

 

INFLUENCE OF THE PERSONALITY TRAITS AND GENDER ON THE 

CAREER CHOICE 

Paulina Tsvetkova, postdoc, NVHS in CS 

Prof. DSc Mayiana Mitevska – Encheva, Plovdiv University “Paisii 

Hilendarski”  

 

Абстракт: Проведеното изследване има за цел да разгледа и анализира два компонента, 

които влияят върху избора на кариера -   личностните черти по модела на Големите пет фактора на 

личността и влиянието на пола като ключов демографски показател в кариерния избор. Друга 

основна цел на изследването е да се провери връзката между личностните черти и пола, 

професионалните интереса и пола, както и взаимовръзката между личностните черти и 

професионалните интереси. Изследването е проведено сред 100 лица за периода януари-февруари 

2021 г., обучаващи се в учебни заведения в България (42% мъже, 58% жени, средна възраст – 19 

години).  Приложени са въпросник за Големите пет личностни черти и  въпросник за Големите шест 

професионални интереса, стандартизирани за български условия от С. Карабельова (Карабельова, 

С., 2015).  Данните са обработени в SPSS var. 26 и за целите на анализа са направени дескриптивна 

статистика и дисперсионен анализ. Резултатите показват, че всички Големи пет фактора и пет от 

Големите шест професионални интереса (изследователски, артистичен, социален, предприемчив и 

конвенционален) корелират значително помежду си. Освен това данните отчитат и силното влияние 

на пола по отношение на личността и избора на кариера, като стойностите са значителни както за 

мъжете, така и за жените. 

Ключови думи: личностни черти, пол, избор на кариера, България 

 



СИНДРОМЪТ НА НУНАН В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА 

ПРАКТИКА 

 Весела Кръстева-Симеонова, Гл. ас. д-р, СУ “Св. Климент Охридски“, 

Катедра “Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“  

 

THE NOONAN SYNDROME IN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL 

PRACTICE  

Vesela Krusteva-Simeonova, Chief Assist. Prof. PhD 

Sofia University "St. Kliment Ohridski" 

Department of General, Experimental, and Developmental Psychology 
 

Абстракт: Децата със синдром на Нунан представляват своеобразно предизвикателство за 

училищния психолог и за учителя. Тъй като интелектуалното развитие на децата със синдрома 

варира в широки граници, с превалиране случаите, обаче с лек интелектуален дефицит, както и се 

наблюдават някои по-чести нарушения в познавателната способност, социална и емоционална 

незрялост, особености в поведението, липса на добри адаптивни възможности, известна ригидност 

по отношение на различни аспекти от ежедневието и обучението, в съчетание с физическите 

особености и комплицираното сометично здраве на тези деца, ги прави група от ученици със 

специално образователни потребности, подлежаща на специфично внимание и изпитваща 

професионалния опит и усет на специалистите в училище.  

Ключови думи: Синдром на Нунан, СОП, специални образователни потребности. 

 

ПРОТИВОРЕЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ В МОТИВАЦИЯТА ПРИ ИЗБОРА 

НА УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ И ТРУДОВАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

УЧИТЕЛИТЕ 

гл. ас. д-р Василка Баничанска, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

CONTROVERSIAL TRENDS IN THE MOTIVATION IN THE  

CHOICE OF THE TEACHING PROFESSION AND THE WORK 

REALIZATION OF TEACHERS 

Vasilka Banichanska, assistant professor, PhD 

Sofia University „St. Kliment Ohridski” 

 

Абстракт: В доклада се анализират мотиви за избор на професията и факторите, влияещи 

върху мотивите при трудовата реализация на учителите. Използвани са данни както от други 

автори, така и от собствени изследвания. Мотивите за избор на учителската професия и трудова 

реализация на учителите са класифицирани като подходящи и неподходящи за професията. 

Анализира се и противоречивият статус на професиограмата на учителя. 

 Ключови думи: мотиви за избор на учителската професия; фактори, влияещи върху 

трудовата реализация на учителите; професиограма на учителя. 

 

ВРЪЗКА МЕЖДУ СИЛНИТЕ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА ПРИ 

ПОДРАСТВАЩИТЕ И ДРУГИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСТРУКТИ 

Кирилка Тагарева, доц. д-р, Таня Илиева, 

Катедра „Психология“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 



 

RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTER STRENGTHS IN 

ADOLESCENTS AND OTHER PSYCHOLOGICAL CONSTRUCTS 

Assoc. Prof. Dr. Kirilka Tagareva, Tanya Ilieva 

Department of Psychology, Plovdiv University "Paisii Hilendarski" 
 

Абстракт: Настоящият доклад разглежда връзката между силните страни на характера при 

подрастващите и психологическите конструкти благополучие, морална компетентност, субективно 

щастие и просоциално поведение. Представен е теоретичен анализ на резултати от изследвания от 

последното десетилетие, демонстриращи полезността на конструкцията на силните качества на 

характера и нейното влияние върху други аспекти на човешкото функциониране. 

Ключови думи: силни страни на характера, подрастващи, благополучие, щастие 

 

 

СТИМУЛИРАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ С 

АРТПЕДАГОГИКА ПРИ УЧИТЕЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Пепа Митева, доц. д-р 

Бургаски свободен университет 

 

 

Pepa Miteva, Assoc. Prof., PhD,  

Burgas Free University 

 
Абстракт: Важен аспект от педагого-психологическите умения и компетентности на учителя 

в детската градина са неговите рефлексия, саморегулация, емоционална интелигетност и др. 

Докладът разглежда възможностите на артпедагогиката за стимулиране и регулация на емоциите в 

процеса на взаимодействие и прилагане на възпитателно-корекционни модели. Артпедагогиката в 

предучилищното образование е не само досег с изкуството и естетиката, а възможност за личностно 

развитие и креативност на всички субекти в процеса.  

Ключови думи:  емоционален интелект, артпедагогика, учители, детска градина. 
  



 

СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ“ 
 

SECTION “CLINICAL PSYCHOLOGY” 

 

 

АСПЕКТИ НА ТРАВМАТА И ДЕПРЕСИЯТА В 

ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 

Румяна Крумова-Пешева, проф., дпсн 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

ASPECTS OF TRAUMA AND DEPRESSION IN PSYCHOANALYTIC 

PSYCHOTHERAPY 

Rumyana Krumova-Pesheva, prof., DSc. 

Sofia university “Sv. Kliment Ohridski” 

 
Абстракт: Понятието „психична травма“ е централно за психоаналитичната перспектива 

като теория и практика. То е предмет на множество изследвания и дискусии в науката още през 

деветнадесети век. Научните търсения се фокусират върху откриването на морфологични, 

биохимични, етиопатогенетични, инфекциозни, интрапсихични и интерперсонални хипотези в 

медицинските и психологични концептуализации. Редица автори търсят обяснения и 

интерпретации на травматизма, свързани с мисленето, емоциите, когнитивните процеси, с 

фрустрационния толеранс спрямо внезапни външни и вътрешни обстоятелства. Афективната 

зареденост на травмата се свързва с различни наследствени предиспозиции, с рационални, 

съзнателни, както и с дълбоко несъзнавани причини. Същността на травматичния опит намира 

своите корелации в редица теории за връзката му с болката, загубата, интензивния депресивен 

отговор на равнището на всяка една индивидуална история. 

Настоящият материал е изграден на основата на психоаналитична психотерапия с пациенти 

с невротична личностна структура и организация. Има за цел да илюстрира затруднената психична 

преработка на травматизма, изразяваща се в чувства на вина, патологичен траур и 

себедеструктивни тенденции. Психичният травматизъм се явява закономерно условие за повишен 

и продължителен депресивитет. 

Ключови думи: травма, депресия, психоанализа, психотерапия 

 

"АЗ И ДРУГИТЕ" – НОВ ПРОЧИТ НА ТЕМАТА ЗА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ПРИ ХОРА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ 

АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 

Анета Атанасова, гл. ас. д-р, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Камелия Ханчева, доц. д-р, СУ „Св. Климент Охридски“ 

Светла Стайкова, гл. ас. д-р, МУ, МФ, Катедра по психиатрия и 

медицинска психология 

 

„ME AND THE OTHERS“ – A NEW INTERPRETATION OF 

RELATIONAL UNDERSTANDINGS OF PEOPLE WITH ASD 

Aneta Atanasova, Chief Assisstant, Phd, Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” 



Camellia Hancheva, Associate Prof. PhD, Sofia University “St Kliment 

Ohridski” 

Svetla Staykova, Chief Assisstant, Phd, Medical University, Department of 

Psychiatry and Medical Psychology 
 

Абстракт: Докладът представя експлораторно качествено изследване, фокусирано върху 

разбирането на младежи и възрастни с разстройство от аутистичния спектър (РАС) за отношенията 

между хората, общуването и приятелството. Проведени са полу-структурирани индивидуални видео 

интервюта с три типа участници – самия човек с РАС, близък (родител) и специалист в онлайн 

среда. Транскриптите на интервютата са анализирани по метода на интерпретативния 

феноменологичен анализ, прилагащ рефлексията на изследователите към съдържателния и 

отношенческия аспект на споделеното. Този метод се препоръчва като особено полезен при 

провеждане на проучвания на хора с РАС. Изведени са основни теми и подтеми, анализира се 

появята/ липсата и припокриването/разминаването на тези теми при тримата участници. При 

анализа е водеща съдържателната страна на отговорите, но се отчита и честотата на всяка тема и 

подтема. Особен интерес представляват спонтанно появилите се теми в отговорите на участниците, 

без те да са експлицитно формулирани и зададени от изследователите. Фокус на настоящия анализ 

е една такава основна тема, назована “Аз и другите”, включваща като подтеми: “Как другите 

присъстват в ума ми”, “Обратна връзка”, “Взаимно въздействие” и др.   Изучаването на 

перспективата на хората с РАС и техните близки за това как те възприемат човешките отношения 

е важен принос към разширяването на клиничното разбиране за състоянието и би могло да се 

използва при планиране на психологически, образователни и др. интервенции, подкрепящи тяхното 

благополучие. 

Ключови думи: разстройство от аутистичния спектър, интерпретативен феноменологичен 

анализ, социални отношения, общуване, приятелство, Аз и Другите 

 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ПРЕНОСА И КОНТРАПРЕНОСА В 

ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС 

Галина Кабаджова, PhD 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 

THE IMPORTANCE OF TRANSFERENCE AND CONTRA 

TRANSFERENCE IN THERAPEUTICAL PROCESS  

Galina Kabadzhova, Phd 

Sofia University, „St. Kliment Ochridski“ 
 

Абстракт: В процеса на психотерапия, и терапевтът, и клиентът могат да изпитат силна 

връзка един с друг, която в литературата се описва като пренос и контрапренос в рамките на 

терапевтичния процес. Преносът и контрапреносът в смисъла на психотерапията са ключови 

понятия, които предизвикват много дискусии в научната общност. Преносът, в най-широкия 

смисъл на понятието, се разглежда като универсално явление в междуличностните отношения.  

Общото схващане е, че двете понятия въздействат върху взаимоотношенията по начини, които при 

определени условия могат да повлияят на процеса негативно. Изследванията показват, че 

разбирането за това как се проявяват преносът и контрапреносът, има последици за безопасното 

структуриране на професионалните взаимоотношения. Наблюденията върху преноса показват, че 

терапевтът би следвало да обръща специално внимание на позитивните и негативни реакции на 

клиента си, без да ги предизвиква нарочно. Контрапреносът от друга страна, изисква водещият да 

бъде наясно емоционалната динамика, и да следи достатъчно добре процеса и собствените си емоции. 

И практиката, и теорията се обединяват около важността на двете понятия и тяхното значение 

върху терапевтичния процес. Настоящият обзор е опит да се направи преглед на новите изследвания 

по темата и да се стимулира една по-задълбочена дискусия за схващането ѝ в български условия. 

Ключови думи: пренос, контрапренос, консултиране, психотерапия 



 

РАНЕН МУЛТИЛИНГВИЗЪМ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НА 

ЗРИТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ВНИМАНИЕ 

Емилия Павлова  

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и 

алкохолизъм 

проф. д-р Иванка Асенова 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

EARLY MULTILINGUISM AND LATERALIZATION OF VISUAL 

SPATIAL ATTENTION 

Emilia Pavlova 

State Psychiatric Hospital for the Treatment of Drug  

Addiction and Alcoholism 

Prof. D-r Ivanka Assenova 

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad 
 

Абстракт: Статията представя резултатите от проучването на ефекта на ранното 

чуждоезиково обучение върху латерализацията на зрителното пространствено внимание. Със 

задача за мануално  разполовяване на линии са изследвани 15 дву- или многоезични деца с много 

добро или отлично ниво на владеене на чужд/и език/ци, и 15 деца, неизучаващи чужди езици или 

започнали изучаването на един чужд език след навършване на 7-годишна възраст по програмата за 

чуждоезиково обучение в общообразователното училище, всички на възраст 6-15г. Отчетените 

междугрупови различия в патерна на изпълнение на задачата за разполовяване на линии 

предполагат различия в онтогенетичната динамика и в патерна на латерализация на зрителното 

пространствено внимание в условията на ранен мултилингвизъм. 

Ключови думи: пространствено внимание, разполовяване на линии, мултилингвизъм 

 

ЕФЕКТИ НА РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ 

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ВЕРБАЛНА 

ПЕРЦЕПЦИЯ 

Емилия Павлова 

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и 

алкохолизъм 

 

EFFECTS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING ON 

LATERALIZATION OF EMOTIONAL VERBAL PERCEPTION 

Emilia Pavlova 

State Psychiatric Hospital for the Treatment of Drug Addiction  

and Alcoholism 
 

Абстракт: С цел проучване на влиянието, което ранният мултилингвизъм може да окаже 

върху латерализацията на емоционалната вербална перцепция, с дихотичен вербален тест с 

емоциогенни думи са изследвани 64 деца, на възраст от 7-15г., разделени в две равни по численост и 

полово съотношение групи: (1) група деца, изучаващи от най-ранна възраст и много добре/отлично 

владеещи чужд/и език/ци, и (2) група деца, започнали изучаването на чужд език след навършване на 

7 години. Получените резултати показаха типичната за този вид перцепция дяснохемисферна 

доминантност и при двете групи, но съществено по-изразена и с по-голяма честота в групата на 



мултилингвите. Освен това групата на мултилингвите демонстрира по-добра перцептивната 

ефективност в сравнение с групата на монолингвите. Патернът на получените резултати позволява 

допускането, че на този етап от онтогенетичното развитие, ранното чуждоезиково обучение оказва 

положителен ефект върху развитието на перцептивните езикови способности. 

Ключови думи: дихотично слушане, мултилингвизъм, хемисферна латерализация, детска 

възраст 

 

РЪКОСТ, КРАКОСТ И КРЪСТОСАНА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ 

ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ/ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ 

Кириаки Белиду, докторант 

проф. д-р Иванка Асенова 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

HANDEDNESS, FOOTEDNESS AND CROSS-LATERALIZATION IN 

CHILDREN WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 

DISORDER 

Kiriaki Belidou, PhD student 

Prof. d-r Ivanka Asenova 

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad 
 

Abstract: There is evidence that several neurodevelopmental disorders are related to atypical brain 

lateralization. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder for which 

this relationship is still unclear. With the aim to examine the prevalence of atypical handedness, atypical 

footedness, and cross-lateralization in ADHD, 42 children with ADHD and 42 typically developing gender 

and age matched  their peers (6-12 years old) were assessed by previously validated performance tests for 

measuring of hand and foot preference. Results revealed higher prevalence of mixed handedness, left-

footedness and cross-lateralization (i.e. mixed preference) in children with ADHD compared to typically 

developing children. These findings are discussed in the context of the hypothesis for the pathogenesis of 

ADHD, postulating right hemispheric dysfunction. 

Keywords: ADHD, children, handedness, footedness, cross-lateralization 

 

 

ПРОУЧВАНЕ НА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЗРИТЕЛНОТО 

ПРОСТРАНСТВЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ ДЕЦА С 

ХИПЕРАКТИВНОСТ/ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ 

Кириаки Белиду, докторант 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

EXAMINING LATERALIZATION OF VISUAL SPATIAL ATTENTION 

IN CHILDREN WITH ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY 

DISORDER 

Kiriaki Belidou, PhD student 

South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad 
 

Abstract: The article presents results of a study on lateralization of visual spatial attention in children 

with ADHD. Forty-two children with ADHD and 42 typically developing gender and age matched their 

peers (6-12 years old; 26 boys) performed line-bisection task with each hand. Results showed that both 

groups bisected the lines to the left of the real center with the left hand and to the right with the right hand, 

but the ADHD group demonstrated significantly higher biases of the subjective midpoint for both hands in 



comparison to control group, suggesting atypical pattern of lateralization of visual spatial attention in 

children with ADHD. 

Keywords: ADHD, children, visual spatial attention, line-bisection 

 

 

НЕОРАЙХИАНСКА АНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕЛЕСНА ТЕРАПИЯ 

Мадлен Алгафари, 

Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия 

 

NEOREICHIAN ANALYTICAL BODY PSYCHOTHERAPY 

Madlen Algafari, 

Institute of Neoreichian Analytical Body Psychotherapy 

 
Абстракт: Статията представя в максимално синтезирана форма един от психотелесните 

подходи в психотерапията – Неорайхианската аналитична психотелесна терапия. Текстът включва: 

предистория на метода; кой е основоположникът – Проф. В. Бернаскони; в какво се състои 

създадената от него „Терапия на петте движения”, заимстваща и надстрояваща приноса на В. Райх 

и А. Лоуен в областта на психотелесните подходи. Включени са и възприетата от модела теория за 

травмите, формиращи характера, теория на петте потребности, специфичността на телесната работа 

с петте основни типа характери, както и работата с мускулната броня на когнитивно, 

преживелищно и соматично ниво. Статията изяснява приноса на метода в полето на психотелесните 

подходи, понятието „властова невроза”, представя накратко диагностичните инструменти – двата 

цветови теста, създадени от Проф. Бернаскони, специфичния за модалността и заимствания от други 

терапевтични школи инструментариум в терапията, философските устои и цели на психотелесния 

терапевтичен подход. 

Ключови думи: неорайхианска аналитична психотелесна терапия, терапия на петте 

движения, петте потребности 

 

ДЕТСКИЯТ МОЗЪК И НЕВРОНАУКАТА 

Ваня Матанова, проф., д.пс.н. 

Институт за психично здраве и развитие 

 

CHILD BRAIN AND NEUROSCIENCE 

Vanya Matanova, Prof., DSc 

Institute of Mental Health and Development 

 
Абстракт: Развитийната невронаука изучава формирането на функционалната мозъчна 

организация в онтогенеза, взаимовръзката между детското поведение и формирането на мозъчните 

структури и съответните психични функции. Развитийната невронаука възниква на границата на 

невропсихологията, психофизиологията, детската неврология и възрастовата психология. От 70-те 

години на ХХв. до сега са получени достатъчно данни за това, че детския мозък не функционира 

като мозъка на възрастните. Бурното развитие на детската невронаука започва след 70-те год. на ХХ 

в. В началото на развитието си тя заимства моделите от невронауката за възрастни. Още 

първоначалните изследвания категорично доказват, че тези модели не могат да бъдат използвани за 

детската възраст.  

 

 

 



ИНТЕГРАТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ КАТО РЕШЕНИЕ НА 

ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, СИМПТОМИ И 

СИНДРОМИ 
Светла Банкова 

Абстракт: Психосоматичните разстройства са новите модерни заболявания на 21-ви век, 

които излизат от тясната рамка на традиционната медицина и навлизат в света на психотерапията, 

където напоследък клиентите все по-често търсят разрешаването на своите психосоматични 

проблеми чрез различни психотерапевтични подходи. Един от тези подходи, който набира все по-

голяма популярност в България е интегративната психотерапия. Авторът представя кратък 

преглед на някои теории на психосоматогенезис, известни към момента в света, разглеждайки 

хипотезата, че нито една психотерапевтична теория, сама по себе си, не би могла да бъде достатъчна 

в разрешаването на сложната етиология на психосоматичните и психогенни разстройства. Това би 

било възможно единствено чрез интегрирането на различни психотерапевтични направления, в 

името на здравето на човека- психично и физическо. 

Ключови думи: психосоматика, психосоматогенезис, психогенно разстройство, 

интегративна психотерапия 

 

ЛУДОСТТА В КООРДИНАТИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО 

БЪЛГАРСКО ЛИТЕРАТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

Веселин Веселинов, докторант, СУ „Св. Климент Охридски”,  

училищен психолог, ПГТЕ „Хенри Форд” 

 

MENTAL ILLNESS IN THE COORDINATES OF THE 

CONTEMPORARY BULGARIAN LITERARY AREA 

Veselin Veselinov,  

PhD student, Sofia University “St. Kliment Ohridski”,  

school psychologist, PGTE “Henri Ford” 
 

Абстракт: Както проличава от заглавието, настоящият доклад се занимава със 

специфичния проблем за новите литературни прочити на категорично най-дълбоката форма на 

психическо страдание, като този ракурс от художествено към научно слово изгражда тъканта му. 

Целта на автора е разкриване на ключово понятие от сферата на клиничната психология, 

психоанализата и психиатрията с неговото многообразие в контекста на книжовното изкуство, а за 

постигането ѝ е приложена интердисциплинарност. 

Ключови думи: лудост, съвременна българска литература, клинична психология, 

психоанализа, психиатрия, интердисциплинарност 

 

 

 
 


