
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО СЕКЦИИ  

НА IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 13-14 НОЕМВРИ 2020 Г. 

 

 

1. Секция „Обща 

психология”: 

(Експериментална 

психология, Психология  

на личностна, 

Когнитивна психология 

и др.) 

 

29 доклада *15 мин. = 7:15 часа 

 

Петък 

13. 11. 2020 

 

Валентина Игнатова,  

Цветанка Стоянова,  

Любомир Хараланов 

 

1. Резултати от текущо пилотно проучване за 

апробиране на компютърна система КогниСофт за 

диагностика и рехабилитация на когнитивни 

нарушения при лица с множествена склероза 

Веселина Христова 

Къдрева 

 

2. Ефект на перспективата при формирането на 

морална преценка  

Галина Кабаджова 3. Защо отлагаме раждаемостта – връзката между 

раждаемост, „Големите 5“ и нарцисизма в държава с 

ниска раждаемост 

Георги Стоянов 

Карастоянов 

Лора Фьодорова 

Леонтиева 

Катерина Стефкова 

Джуркова 

4. Личностни корелати на емоционалната реактивност 

Деница Каприева  

Ирина Зиновиева  

Галина Кабаджова 

5. Нарцисизъм и удовлетвореност от живота сред 

актьорите 

Евгения Димитрова 

Христова, 

Морис Гринберг 

6. Морални дилеми при недостиг на медицински 

ресурси 

Евгения Димитрова 

Христова. 

Иванка Николова,  

Морис Гринберг 

7. Изследване на дименсиите на приписване на ум и 

съзнание 

Елена Цанкова 

Ергюл Таир 
8. Мета точността на първите впечатления онлайн 

Емилия Алексиева 

Светослав Близнашки 

9. Характеристики на вниманието в контекста на 

изследване на четенето при юноши 

Емилия Алексиева 

Светослав Близнашки 

10. За някои личностови детерминанти, 

характеризиращи поведение в условията на 

карантина 

Жорж Александров 

Балев 

11. Модели за тестиране на айтемната измервателна 

еквивалентност – описание и прилагането им към 

Скала за депресия на Бек (BDI) 



Жорж Александров 

Балев 

12. Латентна структура на Скала за депресия (CES-D) в 

неклинични извадки 

Иван Николов Бардов  

Ивайло Георгиев Панов 

13. Приложение на метода „сравнително сканиране“ 

(cSM) за изследване на субективните предпочитания 

относно „златното сечение“ при зрителното 

възприемане на съотношения между геометрични 

фигури 

Ирена Иванова Левкова 

 

14. За „дивашкия” превод на трудовете на Фром и за 

отговорността към научната истина 

Ирина Зиновиева  

Цветинка Гайдажиева 

15. Личност и стил на  участие във виртуалните 

социални мрежи 

Любомир Руменов 

Драганов 

16. Различия на жизнени истории и лично вярване в 

справедлив свят 

Маргарита Ангелова 

Стефанова-Бакрачева 

 

17. Проактивен майндфулнес: пътища към психичното 

благополучие и процъфтяването 

Мина Ивова Неделчева-

Дацова 

 

18. Атрибутивен стил, депресия и удовлетвореност от 

живота сред студенти по психология. качествен 

анализ на атрибуциите за успех и провал 

Наталья Юрьевна Галой 19. Психологический анализ поведенческих реакций 

молодѐжи в условиях пандемии коронавируса 

Николай Рачев 20. Обща склонност към психологически заблуди: нови 

резултати 

Николай Рачев 21. Български версии на автоматизирани задачи за 

капацитет на работна памет 

Пенка Христова,  

Мартин Иванов 

22. Какви аналогии генерираме в аргументация  

Пламен Ангелов Цоков 23. Сравнително изследване върху разкриване на 

профилите на пасивно зависими жени в младежка 

възраст, повлияни от техните родители в балканска 

кроскултурна перспектива (България, Гърция и 

Турция) 

Роза Любенова Динчева 

 

24. Гневът като структурна компонента от 

деструктивната същност на индивида и основна 

градивна компонента в самоактуализацията му 

Севгюл Османова 

Халилова 

25. Сравнителен анализ на моделите на Ричард Лазаръс 

и Джеймс Грос за емоционалната регулация 

Симона Бориславова 

Трифонова 

26. Разглеждане на емоционално-социалната 

интелигентност според смесения модел на Рувен 

Бар-Он 

Събота 

14. 11. 2020 

Теа Иванова,  

Иво Д. Попиванов 

27. Полови разлики при запаметяването на думи. 

Взаимодействие с дистракторната задача 

Юлия Петрова Чанкова 28. Потребност от сигурност и склонност към риск в 

ранна зряла възраст 

Юлия Чанкова 

Пламен Цоков 

29. Проучване на емоционалната интелигентност в 

зряла възраст при лица, склонни към риск 



 

 

2. Секция „Психология 

на развитието”: Детска 

психология, Психология 

в сферата на 

образованието – 

училищна, деца със СОП 

и др. 

  

44 доклада *15 мин. = 11:00 часа 

 

 

Петък 

13. 11. 2020 

Александра Панос Курти 1. Връзка между емоционалните и поведените 

проблеми и способността за разпознаване на 

лицеви емоции при гръцки деца в предучилищна 

възраст 

Анна Мангалова 

Камелия Ханчева 

2. Емпатия и просоциално разбиране при деца в 

детската градина 

Ваня Димитрова 

Николова 

 

3. Скала за кибервиктимизация и кибертормоз: 

факторна структура и надеждност в извадка с 

български юноши 

Ваня Пламенова Рачева 4. Модел на екипна работа на регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – София-град за оценка и 

психологическо консултиране на деца със 

специални образователни потребности 

Венелина Стоева 5. Социо-когнитивни измерения на съзнателността 

Гергана Василева 

Славчева-Андонова 

6. Психологически характеристики на интернет 

потреблението в юношеска възраст 

Диана Асенова Христова 7. Към профила на генеративния възрастен: 

демографски, релационни и личностни 

предиктори 

Емилия Иванова Павлова 

Иванка Василева Асенова 

8. Ефекти на ранното чуждоезиково обучение върху 

езиковата   латерализацията при деца в училищна 

възраст 

Емилия Кърджилова 9. Привързаност в ранното детско развитие и Аз-

образ  

Камелия Ханчева 

Диана Христова 

10. Психологът в здравните, образователни и 

социални организации: самота, саморефлексия и 

генеративност 

Кирилка Симеонова 

Тагарева 

 

11. Диагностика на емоционално-практическото 

общуване с връстниците в ранна детска възраст 

Красен Фердинандов 12. Емоционален баланс, справяне и преуспяване 

сред ученици преди и по време на COVID-19 

Мария Солева 

Иванка Асенова 

13. Ефекти на отпадането от училище върху 

личността на юношата 

Милена Димитрова 

Френкева 

 

14. Копинг стратегии за справяне със стреса при 

деца с увреждания по време на карантината 

срещу Covid 19 



Милена Димитрова 

Френкева 

 

15. Тенденции във възприемането на 

дистанционното обучение при деца със 

специални образователни потребности по време 

на карантина срещу Covid 19 

Михаела Барокова, 

Симона Игнатова,  

Елена Андонова 

16. Сравнение на родителския стил на общуване при 

деца с аутизъм и при деца с типично развитие 

Михаил Петров Герговски 17. Диагностика на насилствени действия на 

ученици  

Николаос Гергулас 18. Разпространение на интернализираните 

проблеми сред гръцките деца в предучилищна 

възраст според възприятията на техните майки 

Пламен Петров Калчев 19. Скрининг за нарцистичноличностово 

разстройствов младежка възраст 

Пламен Петров Калчев 

Светлина Колева 

20. Предъвкване на негативния опит и садистични 

наклонности в юношеска възраст 

Ралица Владимирова 

Николова 

21. Изследване на родителските нагласи към 

дистанционното обучение 

Светлина Георгиева 

Колева 

 

22. Ролята на липсата на страх и патологичните 

личностни черти за озлобеността в юношеска 

възраст  

Севджихан Ахмедова 

Еюбова 

23. Психометрични характеристики на българската 

версия на списък с твърдения, свързани със 

самонаранявания 

Цветелина Николаева 

Макавеева 

24. Въпросник за сепарация-индивидуация в 

юношеска възраст: факторна структура и 

надеждност при български юноши 

Събота 

14. 11. 2020 

Беляева Светлана 

Игоревна 

Miklyaeva Anastasia 

Vladimirovna 

Volkova Elena Nikolaevna 

Volkova Irina Vladimirovna 

25. Психологическое благополучие и развитие 

субъектности одаренных подростков 

 

Елена Петрова Андонова  

 

26. Ранното лексикално развитие на голяма извадка 

деца в българска езикова среда 

Златомира Георгиева 

Костова 

27. Родителски роли в семейството и влиянието им 

върху развитието на детето 

Ива Панева 

 

28. Влиянието на бикултурната идентичност и езика 

върху поведението и самоидентичността  на деца 

билингви 

Йорданка Любомирова 

Лалова, 

Юлиана Душанова, 

Антоанета Лазарова 

Калонкина 

29. Дислексия на развитието – многостранен, 

хетерогенен дефицит 

 



Камелия Ханчева 

Кристиян Денчев 

30. Саморегулация в юношеска възраст – фактори и 

влияния 

Кристина Гоцева-

Българанова, 

Милена Мутафчиева, 

Дара Василева 

31. Връзка между училищна готовност и екзекутивни 

функции при деца на 6-7 години 

Лазар Стефанов 

Атмаджов 

32. Рискове за темперамента, родителството и 

детското развитие 

Мария Курти 

Иванка Василева Асенова 

33. Полови различия в уменията за разпознаване и 

назоваване на лицеви емоции при деца в 

предучилищна възраст 

Мария Петрова 

Трифонова 

34. Изследване външната валидност на скрининг 

теста за тригодишни деца (форма 2014г.) 

Милена Мутафчиева, 

Кристина Гоцева-

Българанова 

35. Ефект на далечен пренос при разбиране на 

погрешни вярвания след обучение в екзекутивни 

функции при деца в предучилищна възраст 

Мофтах Али Ахмед Саеед 36. Отражение на войната и тероризма върху децата 

на Йемен - психологични аспекти 

Надя Христова Колчева, 

Светла Стайкова, 

Радостина Антонова, 

Елена Андонова, 

Димитър Атанасов, 

37. Проучване на практиката за психологична оценка 

на развитието при деца от 0 до 7 г. и 

използваните за тази цел инструменти от 

специалистите в българия (втори етап) 

Надя Христова Колчева, 

 

38. Взаимоотношения с родители и връстници и 

субективно благополучие при юноши 

Надя Христова Колчева, 

Галина Маркова-

Дерелиева 

 

39. Развитие на социални и емоционални умения в 

образованието и грижата на деца в ранна възраст 

в Европа. Проект EU-SELF. (2019-1-BG01-

KA201-062593) 

Надя Христова Колчева, 

Соня Драгова 

 

40. Кариерно ориентиране чрез игри: промотиране 

на смислено за целевите групи изграждане на 

кариера и професионално развитие чрез игри в 

интерактивна дигитална платформа (G-

GUIDANCE). (2019-1-PT01-KA201-060839) 

Наталья Геннадьевна 

Молодцова 

41. Развитие творческого мышления младших 

школьников в контексте группового 

рассматривания картин 

Невена Маринова,  

Елена Андонова, 

 Михаела Барокова 

42. Употреба на жестовете в общуването при 

типично развиващи се деца и деца с аутизъм 

Панайот Анастасов 

Рандев 

Елеонора Златинова 

43. Училищната готовност:  

от еволюция и сравнение на подходите към 

общоорганизационна система за нея 

Радостина Ванева 

Стоянова-Ширяев 

44. Диференциране на понятията емоционална 

интелигентност и емоционална компетентност в 

контекста на развитийните процеси в ранна 

детска възраст 



 

 

 

3. Секция „КЛИНИЧНА, 

здравна и консултативна 

психология”: Клинична 

психология, Здравна 

психология, Специална 

психология, 

Консултативна 

психология и 

психотерапия. 

 

2 уъркшопа * 30 мин. = 1:00 час 

11 доклада *15 мин. = 2:45 часа 

1 уъркшоп * 60 мин. = 1:00 час 

 

 

Събота 

14. 11. 2020 

Ирина Кирякова 

 

1.  Творчество и експеримент в терапевтичния 

процес 

Роза Любенова Динчева 

 

2. Методи за терапевтична работа с гнева и 

влиянието на контрола му върху психосоматиката 

Neli Pavlova 

Kitty Kioskli 

Catherine Smith 

Lauren Rayner 

Federica Picariello 

Rona Moss-Morris  

3. Психосоциални фактори, свързани или 

предсказващи затлъстяването при възрастни с 

псориазис: систематичен преглед 

Анета Рашева 4. Емоционален статус на пациенти преди 

ехокардиография 

Вероника Иванова 

Миглена Календжиева  

5. Сравнителен анализ на процеса на групова 

динамика между ниско и високо функциониращи 

групи от стационарни психотични пациенти. 

Виолета Каменова Азис 

Крумова-Пешева Р. 

6. Психосоматични аспекти при пациенти с 

кардиологични заболявания 

Глория Шопова,  

Силвия Шопова 

 

7. Симптоми на посттравматично стресово 

разстройство и особености на емоционалната и 

социалната самота и изолация сред онкологични 

пациенти 

Диана Боянова 8. Рейтинг скала за клинична оценка на поведението 

(CAB) – новият тест диференциална диагноза и 

поведенчески скрининг на деца и юноши на 

възраст между 2 и 18 год. 

Евгени Генев 

Силвия Шопова 

Елена Чорбаджиева 

9. Изследване на типични за болестта на паркинсон 

дефицити в зрително-пространстевното 

функциониране 

Ина Александрова 

Димитрова 

10. Алекситимия и депресивност при психосоматично 

болни 

Красен Фердинандов 11. Афективна аритметика с прости емоции и сложни 

функции 

Петя Николова,  

Иво Д. Попиванов 

12. Отражение на принудителната карантина заради 

разпространението на COVID-19 при хора, 

обгрижващи възрастни с деменция 



Соня Атанасова Захова 13. Патерн на моторните и сензорни асиметрии  при 

шизофрения 

Иван Павлов 

Валентина Маринова 

14. Разбиране и работа със симптомите в контекста на 

системната психотерапия 

 

 

3. Секция „Клинична, 

ЗДРАВНА и консултативна 

психология”: Клинична 

психология, Здравна 

психология, Специална 

психология, Консултативна 

психология и психотерапия. 

 

12 доклада *15 мин. = 3:00 часа 

 

 

Петък 

13. 11. 2020 

Албена Крумова 

Плама Христова 

1. Здравен локус на контрола в условията на 

екстремална пандемична ситуация: 

психологическо изследване 

Анна Александрова-

Караманова 

2. Позитивно развитие на младите хора: 

ефекти върху здравното поведение на 

юношите 

Галина Домусчиева-Роглева,  

Евелина Савчева 

3. Стрес и психично благополучие при 

университетски преподаватели по време 

на пандемията от covid-19 

Даниел Людмилов Петров 4. Привързаност и самооценка при юноши с 

акне 

Елиза Александрова Иванова 5. Намерения и планове за здравословно 

хранене. Роля на когнитивния трансфер от 

физическа активност към здравословно 

хранене 

Маргарита Ангелова 

Стефанова-Бакрачева 

 

6. Международно проучване на копинг 

стратегиите като предиктори на 

психичното благополучие по време на 

пандемията от коронавирус 2020   

Методи Любомиров Коралов 

 

7. Преживявания, поведения и вярвания 

относно Ковид-19 

Огнян Досев Койчев 

Лилия Бабакова 

8. Влияние на чувството за самота, 

оптимизма и негативните очаквания върху 

индивидуалните преживявания, свързани 

със социалните ограничения по време на 

пандемична криза в младежка и зряла 

възраст 

Радина Станимирова Стоянова 

Соня Методиева Карабельова 

9. Влияние на нарушенията в развитието на 

детето върху качеството на живот на 

семейството 

Соня Драгова-Колева 10. Връзка между тъмната триада, вярвания за 

здравето и поведения спрямо КОВИД-19 

Соня Методиева Карабельова 

Розалина Генева 

 

11. Психологически характеристики като 

корелати на следродилната депресия при 

родители 

Таня Николаева Димитрова 12. Справяне в рискови ситуации –



Камелия Ханчева  личностови детерминанти и 

индивидуален стил 

 

 

 

3. Секция „Клинична, здравна и 

КОНСУЛТАТИВНА психология”: 

Клинична психология, Здравна 

психология, Специална 

психология, Консултативна 

психология и психотерапия. 

 

11 доклада *15 мин. = 2:45 часа 

 

Петък 

13. 11. 2020 

Анета Атанасова 

Светла Стайкова 

Камелия Ханчева 

1. Момчето, което не виждаше през стъкло 

 

Атанас Георгиев Ганчев 2. Терапевтичният алианс през призмата на 

преживяванията на терапевта: връзката 

между рефлексивност и терапевтични 

резултати 

Десислава Асенова Иванова 

Цветелина Михайлова 

3. Психотерапия  при жени с алкохолна 

зависимост (случаи от практиката) 

Джени Гeнчева 4. Животът преди и след психотерапията – 

иновативен подход в превантивната 

работа с младежите и семействата 

Румяна Кирилова Крумова-Пешева 5. Психотерапевтичното общуване чрез 

електронни средства – особености и 

ограничения 

Светослав Савов 6. Някои специфики на психоаналитичната 

работа в условията на пандемия от 

коронавирус 

Свилен Цанков Лапаков 7. Мога ли да доверя бъдещето на себе си? 

Станка Михалкова 8. Промяна в съдържанието на 

травматичния спомен като  етап в 

психотерапевтичната преработка с 

EMDR 

Тоска Иванкова Ганева 9. Влияние на базово знание за скръбта 

върху равнището на възприет стрес 

Цветелина Йосифова, 

Давид Иерохам 

 

10. Kabinet.bg – представяне на резултати от 

работата на експериментален виртуален 

кабинет за спешна психотерапевтична 

помощ (Съобщение) 

Цветелина Йосифова, 

Давид Иерохам 

 

11. Представяне на Българското общество по 

групова анализа и групови процеси. 

(Постер) 

 

 

 

 

 



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 

Бисер Ганчев Божков 1. Феноменология на поведението и светогледа при 

криминалната личност на хора, изповядващи 

ислямски фундаментализъм 

Бисер Ганчев Божков 2. Зависимостта към психоактивните вещества при 

децата, като съобуславящ криминогенен фактор 

Благородна Бунева 

Петя Петрова 

3. Промените в закон за предучилищното и 

училищното образование и предизвикателствата 

на обучението от разстояние върху развитието на 

учениците от различни възрастови групи 

Валери Тодоров, 

Любка Христова,  

Неделчо Стойчев,  

Цветка Тодорова,  

Стойко Минчев 

4. Емпирично базирана класификация на сексуални 

насилници на деца въз основа на клиничните 

скали на въпросника MMPI-2 чрез двустъпков 

клъстър-анализ 

Георги Добрев Петров 5. Детският суицид, като резултат от упражнено 

физическо и психическо насилие – причинност и 

диагностика 

Диана Анчева Божанова 6. Приложение на метода „Водене на преговори“ 

при овладяване на критични инциденти 

Емил Маджаров 

Светослав Христов 

Стефани Сафарова 

 

7. Моделиращата роля на социално-демографските 

данни и личностните характеристики на 

оперативните работници в трудностите им при 

вербуване на информатори 

Емил Маджаров 

Йоанна Андонова-Цветанова 

Марина  Кирева 

8. Личностни специфики на полицейските 

служители и готовността им да възприемат и 

преодоляват трудности при разпити на крадци 

рецидивисти 
Калин Гайдаров 9. Психодинамичен подход в обяснението на 

терористичното поведение 

Калин Гайдаров 10. Сравнение на научните дефиниции на тероризма 

Камелия Каменова Теллалова 

 

11. Приложение на скалата за оценка на психопатия 

на хеър за определяне на риска от рецидив на 

криминалното поведение 

Красимир Георгиев Лалев 12. Кримоногенност и виктимност при 

подрастващите като следствие от употреба на 

психоактивни вещества (ПАВ) и алкохол 

Любка Христова,  

Неделчо Стойчев 

 

13. Личностни характеристики на извършителите на 

престъпления, излежаващи ефективни присъди за 

сексуални престъпления на деца  

Мария Димитрова Стойчева 14. Фактори за неопределен полиграфски резултат 

при разследване на престъпления 



Михаил Петров Герговски 15. Диагностика на насилствени действия на 

малолетни извършители на противообществени 

прояви 

Николай Иванов 16. Специфики на самооценката и аз-ефикасността 

при извършители на грабеж 

 

 

 

5. Секция „Социална 

психология”: Социална, 

Политическа, Етно-психология 

и др. 

 

11 доклада *15 мин. = 2:45 часа 

Петък 

13. 11. 2020 

Антоанета Христова 

 

1. Нагласи към България и мотиви за емиграция на 

българите, живеещи в чужбина в контекста на 

жизненото планиране за връщане/невръщане в 

Родината 

Георги Стоянов Карастоянов 

Гергана Илиева Кузмова 

2. Първоначални данни на въпросник за 

предразположеност към вина и срам 

Елица Христова 3. COVID – 19: Психични ефекти и индивидуални 

стратегии за преодоляване на негативни 

преживявания 

Иван К. Иванов 

Калина Йорданова 

4. Динамика на отношенията между българското 

общество и неговото политическо лидерство. 

основно групово допускане за адхезия 

Иван Кръстев 

Десислава Иванова 

5. Психосоциални аспекти на потребителското 
поведение в условията на  covid 19 

Йоланда Зографова, Екатерина 

Димитрова 

6. Социалнопсихологични особености при 

развитието на граждански протест 

Любомир Георгиев Джалев 

Невена Георгиева 

7. Българска адаптация на скалата за генерализиран 

етноцентризъм: факторна структура и 

надеждност 

Николай Димитров 8. Социални дистанции и политическо 

представителство на малцинствени групи в 

България 

Николай Димитров 9. Ритуализация и сигнификация на статуса post 

mortem: маркери от българско гробище 

Полина Цветанова Гудева 10. Пилотно изследване на въпросника за измерване 

на междуличностните потребности на Уилям 

Щутц FIRO-B 

Юрий Янакиев 11. Изследване на нивата дистрес по време на 

COVID-19 в България 

 

 

 



6. Секция „Трудова и 

организационна психология”: 

Трудова и организационна 

психология, Транспортна 

психология, Спортна психология, 

Военна психология и др. 

 

 

40 доклада *15 мин. = 10:00 часа 

 

Петък 

13. 11. 2020 

 

Александър Венциславов 

Пожарлиев 

1. Изграждане на модел за развитие на лидери като 

основа за обучение на ръководители 

Биляна Цветанова Любомирова 

 

2. Измерване на удовлетвореността на служителите 

чрез нагласите им към социалните придобивки в 

организацията 

Габриела Радулова 

 

3. Ценности предпочитания и доминиращи културни 

практики в български организации 

Георги Илиев Стоянов 4. Лидерският стил на директора и 

организационната култура като предиктори на 

инициативността в работата в образователната 

институция 

Даниела Юлиева Петрова 5. Отношение към работата при лица, заети в 

здравеопазването 

Ергюл Таир Реджеб 6. Възрастови, полови и личностни въздействия 

върху психичното здраве в работата 

Майяна Милчева Митевска 

Емил Кочов 

7. Оценка на отчуждението от работата и 

перцепциите към средата при учители 

Мартина Валериева Трушева - 

Найденова 

8. Превенция на здравето в организации с висока 

степен на риск 

Мартина Валериева Трушева - 

Найденова 

9. Влияние на културата на безопасност върху 

индивидуалното здравно поведение 

Момчил Емилов Станишев 10. Изграждане на лидерски и организационен 

капацитет в стартиращи компании (стартъпи / start 

ups) 

Петко Стайков 11. Автентично лидерство: Кратък литературен 

преглед 

Сава Джонев 12. Бизнес-профил и кредитен риск 

Сезгин Мюмюн Бекир 13. Професионално ориентиране на ученици от 

уязвими групи с инструменти на транзакционния 

анализ 

Сезгин Мюмюн Бекир 14. Позиционни и професионални различия в 

субективното усещане за кариерен успех 

Силвия Борисова Цветкова 15. Влияние на тревожността и професионалното 

изчерпване върху отчуждението от работата и 

дългосрочната мотивация при медицински 

специалисти в клинична среда 

Татяна Йорданова 16. Въвлеченост и опосредствана иновативност в 

потребителски контекст 

Татяна Янчева 17. Влияние на родителите върху целевата 

ориентация и справянето с успеха в спорта 

Теодора Милчева Лазарова 18. Психологически перспективи на управлението на 



 екипи във виртуална среда 

Теодора Милчева Лазарова 19. Управление на организационната промяна 

Цветелина Цветанова Панчелиева 20. Екипна ефективност при мениджъри и служители: 

какво пречи и какво може да се подобри в 

екипите? 

Събота 

14. 11. 2020 

Валерия Витанова 

Габриела Тодорова 

21. Влияние на емоционалната интелигентност върху 

процеса на възприемане и управление на 

промяната във финансова институция 

Валерия Витанова 

Светлана Куманова 

22. Връзка между обучения и трудово представяне на 

служителите 

Вихра Георгиева Найденова 23. Психологически аспекти на Въвеждането в 

работата – резултати от емпирично изследване 

Вихра Георгиева Найденова 

Александър Ангелов 

24. Различия в ангажираност и мотивация при 

специалисти Човешки ресурси 

Ивайло Илиев 

 

25. Изследване на организационната адаптивност 

(agility) 

Ивайло Илиев 

 

26. Скали за оценка на готовността за промяна като 

характеристика на организационната култура – 

сравнителен анализ 

Иван Венциславов Иванов 27. Взаимовръзка на емоционалния самоконтрол и 

спортните постижения при елитни спортисти 

Ирина Петрова Топузова 

 

28. Удовлетвореност от работата и полово-ролеви 

стереотипи на работното място 

Ирина Петрова Топузова 

 

29. Поколенчески различия в мотивацията за работа и 

ценностите свързани с труда 

Исаева Оксана Михайловна 

Савинова Светлана Юрьевна 

Волков Игорь Владимирович 

30. Психологическое благополучие   как условие 

готовности преподавателей университетов  к 

организационным изменениям 

Миряна Димова Станчева 31. Личностни характеристики и предприемаческа 

нагласа на коуъркинг обитателите 

Надежда Асенова Гьонкова 32. Нагласи към вземане на заем и задлъжняване сред 

българи респонденти 

Николай Николов 33. Българска адаптация на третата ревизияneo 

личностен въпросник (NEOPI-3™ ) 

Николай Николов 34. Българска адаптация на въпросника за мотивация 

за постижения на Шулер и Прохазка 

Плама Христова 

Албена Крумова 

35. Виртуалното лидерство – психологически аспекти 

Плама Христова 

Мила Маринова 

36. Конфликтни отношения и стилове за разрешаване 

на конфликти при служители от държавна 

администрация 

Полина Руменова Хаджиянкова 37. Индивидуализъм, колективизъм и целева 

ориентация в спорта 

Снежана Илиева 

Биляна Любомирова 

38. Фактори за формиране на организационно 

гражданско поведение: ролята на 

психологическия капитал 



Снежана Илиева 

Моника Спасова 

39. Лидерски стилове и иновативно поведение на 

служители в ИТ сектора 

Соня Карабельова  

Майяна Милчева Митевска 

 

40. Взаимовръзки между кариерните ориентации от 

модела на „Големите шест“ и кариерната 

идентичност при студенти и ученици 

 

 

 


