
ВОДЕЩИ: 

 

Неделчо Стойчев  nstoychev_59@mail.bg  0888220058 

Емил Маджаров  e.madzharov@abv.bg  0889428663  

 

ДОКЛАДИ 

 

4. Секция „Криминална и 

юридическа психология”: 

Юридическа психология, 

Пенитенциарна психология, 

Психология в сферата на 

обществената безопасност и др. 

 

16 доклада *15 мин. = 4:00 часа 

Петък 

13. 11. 2020 

Емил Маджаров 

Светослав Христов 

Стефани Сафарова 

 

1. Моделиращата роля на социално-демографските 

данни и личностните характеристики на 

оперативните работници в трудностите им при 

вербуване на информатори 

12:00 

13:00 

 

 

Емил Маджаров 

Йоанна Андонова-Цветанова 

Марина  Кирева 

2. Личностни специфики на полицейските 

служители и готовността им да възприемат и 

преодоляват трудности при разпити на крадци 

рецидивисти 
Николай Иванов 3. Специфики на самооценката и аз-ефикасността 

при извършители на грабеж 

Калин Гайдаров 4. Психодинамичен подход в обяснението на 

терористичното поведение 

Калин Гайдаров 5. Сравнение на научните дефиниции на тероризма  

13:00 

14:00 
Бисер Ганчев Божков 6. Феноменология на поведението и светогледа при 

криминалната личност на хора, изповядващи 

ислямски фундаментализъм 

Бисер Ганчев Божков 7. Зависимостта към психоактивните вещества при 

децата, като съобуславящ криминогенен фактор 

Красимир Георгиев Лалев 8. Кримоногенност и виктимност при 

подрастващите като следствие от употреба на 

психоактивни вещества (ПАВ) и алкохол 

Михаил Петров Герговски 9. Диагностика на насилствени действия на 

малолетни извършители на противообществени 

прояви 

14:00 

15:00 

Георги Добрев Петров 10. Детският суицид, като резултат от упражнено 

физическо и психическо насилие – причинност и 

диагностика 

Благородна Бунева 

Петя Петрова 

11. Промените в закон за предучилищното и 

училищното образование и предизвикателствата 

на обучението от разстояние върху развитието на 

учениците от различни възрастови групи 

Камелия Каменова Теллалова 

 

12. Приложение на скалата за оценка на психопатия 

на хеър за определяне на риска от рецидив на 

криминалното поведение 

Мария Димитрова Стойчева 13. Фактори за неопределен полиграфски резултат 

при разследване на престъпления 

15:00 

16:00 

Диана Анчева Божанова 14. Приложение на метода „Водене на преговори“ 

при овладяване на критични инциденти 

Валери Тодоров, 15. Емпирично базирана класификация на сексуални 
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Любка Христова,  

Неделчо Стойчев,  

Цветка Тодорова,  

Стойко Минчев 

насилници на деца въз основа на клиничните 

скали на въпросника MMPI-2 чрез двустъпков 

клъстър-анализ 

Любка Христова,  

Неделчо Стойчев 

 

16. Личностни характеристики на извършителите на 

престъпления, излежаващи ефективни присъди за 

сексуални престъпления на деца  

 

 


