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СЕКЦИЯ „ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ“
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ  

  НА ЛИчНОСТТА, КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И ДР.

SECTION  “GENERAL PSYCHOLOGY”
ExPERIMENTAL PSYCHOLOGY, PERSONALITY PSYCHOLOGY, 

COGNITIVE PSYCHOLOGY, ETC.

ЗАЩО ОТЛАГАМЕ РАЖДАЕМОСТТА – ВРЪЗКА МЕЖДУ 
РАЖДАЕМОСТ, „ГОЛЕМИТЕ ПЕТ“ И НАРЦИСИЗМА В ДЪРЖАВА  

С НИСКА РАЖДАЕМОСТ

доктор Галина Кабаджова, хоноруван преподавател
Софийски университет „Климент Охридски“, g.kabadzhova@gmail.com

Резюме: Значителното понижаване на раждаемостта, което се наблюдава от 
средата на ХХ век, превръща темата за демографския прираст в един от най-обсъж-
даните проблеми не само в България, но и в света. По последни данни България е 
една от най-бързо свиващите се популации в Европа, след Литва. Автори все повече 
говорят за съвременния свят като за „ерата на нарцисизма“, а за съвременния човек 
– като за личност със силен стремеж към материализъм, богатство, удоволствие и 
успех. Различни изследвания подсказват, че съществува значима връзка между ни-
вата на раждаемост, културните и индивидуалните различия. В настоящия доклад са 
разгледани връзката между личностните черти от модела на „Големите пет“, нарци-
сизмът и нагласите към родителството на мъже и жени във фертилна възраст. Изслед-
ването се фокусира върху България като страна с ниска раждаемост и отрицателен 
демографски прираст и търси отговор на въпроса, дали личностните характеристики 
от модела на „Големите пет“ и нивата на нарцисизъм могат да обяснят отношението 
и нагласите на младите хора дали да имат деца, както и причините да отлагат това 
решение. За целите на доклада е направено качествено и количествено изследване – 
проведени са 30 полуструктурирани интервюта сред мъже и жени, на възраст от 20 
до 40 години без деца. Всички респонденти попълват личностен въпросник, който 
изследва личностните черти от модела на „Големите пет“ и нарцисизма.

Ключови думи: раждаемост, репродуктивни нагласи, психология, лич-
ностови черти, Големите пет

WHY WE POSTPONE BIRTH - A RELATIONSHIP BETWEEN BIRTH 
RATE, THE BIG FIVE AND NARCISISM IN A COUNTRY WITH LOW 

NATALITY

Galina Kabadzhova, PhD, Part-time lecturer
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, g.kabadzhova@gmail.com

Abstract: The significant decrease in birth rate, which has been observed since 
the middle of the 20th century, makes the topic of demographic growth one of the 
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most discussed problems not only in Bulgaria but also in the whole world. According 
to the latest data, Bulgaria is one of the fastest shrinking populations in Europe, after 
Lithuania. Authors describe the modern world as an “epidemic of narcissism”, and 
the modern man as a materialist seeking pleasure and success. Different researchers 
suggest that there is a significant difference between fertility rates, cultural, and indi-
vidual differences. The article explores the relations among the Big Five personality 
traits and narcissism with reproductive attitudes of men and women in fertile age. 
The research focuses on Bulgaria as a country with low fertility rate and negative 
demographic growth and is trying to answer whether personality traits and levels of 
narcissism contribute to reproductive attitudes of young people and their decision to 
have children. For the purposes of the present study, we have used qualitative and 
quantitative methods – we have conducted 30 semi-structured interviews with men 
and women aged 20 to 40 years, who do not have children. Also, all respondents 
filled out a questionnaire measuring the Big Five personality traits and narcissism.

Key words: birth rate, reproduction attitudes, psychology, personality traits, Big 
Five

ЛИЧНОСТНИ КОРЕЛАТИ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА РЕАКТИВНОСТ

професор дпсн Георги Карастоянов
Военна академия „Г. С. Раковски“, karastoyanov@abv.bg

Лора Леонтиева, клиничен психолог
Център за психично здраве – София област, leontievalora@abv.bg

асистент Катерина Джуркова
Военна академия „Г. С. Раковски“, katerinadzhurkova@abv.bg

Резюме: В доклада са представени данни за личностните корелати на емо-
ционалната реактивност, измерена чрез Пърт-скала за емоционална реактив-
ност (Perth Emotional Reactivity Scale-PERS, Beccera et al., 2017), която изследва 
бивалентен трикомпонентен модел на емоционалната реактивност (активация, 
интензитет и продължителност), предложен от Дейвидсън (Davidson, 1998). Не 
бе установена взаимовръзка между общата позитивна и негативна емоционал-
на реактивност с изключение на умерена корелационна зависимост на един от 
аспектите им – „интензитет“ (r = 0,329, p = .003), както и слаба корелационна 
зависимост между общата негативна реактивност и аспекта „интензитет“ на 
позитивната емоционална реактивност (r = 0,219, p = .034). Жените в изследва-
ната от нас извадка имат по-висока предразположеност към негативна актива-
ция (F = 6.927, p = .010), негативен интензитет (F = 8.977, p = .004) и позитивен 
интензитет (F = 16.704, p = .000), както и като цяло по-силна предразположе-
ност към обща негативна емоционална реактивност (F = 7.660, p = .007) и обща 
позитивна емоционална реактивност (F = 6.195, p = .015). Предпочитанието към 
преживелищна преработка на информацията, измерена чрез кратката форма на 
Рационално-преживелищния въпросник (REI-S, Norris, Epstein, 2011), е свърза-
но с по-висока и обща негативна (r = 0,276, p = .011) и позитивна емоционална 
реактивност (r = 0,420, p = .000), както и с трите им аспекта. Емоционалната ре-
активност не е свързана с предпочитание към рационална преработка на инфор-
мацията. Установяваме, че промотивната ориентация, измерена чрез Скалата 
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за регулаторен фокус (Higgins et al., 2001), е свързана с общата негативна емо-
ционална реактивност (r = - 0,419, p = .000) и общата позитивна емоционална 
реактивност (r = 0,282, p = .009), докато превантивната ориентация не корелира 
с емоционалната реактивност. Данните са интерпретирани от гледна точка на 
когнитивно-преживелищната теория.

Ключови думи: емоционална реактивност, регулаторен фокус, рационална 
система, преживелищна система

PERSONALITY CORRELATES OF EMOTIONAL REACTIVITY

Georgi Karastoyanov, Professor, DSc
Rakovski National Defence College, karastoyanov@abv.bg

Lora Leontieva, Clinical Psychologist
Mental Health Center – Sofia, leontievalora@abv.bg

Katerina Dzhurkova, Assistant
 Rakovski National Defence College, katerinadzhurkova@abv.bg

Abstract: The paper presents empirical data on the personality corelates of emo-
tional reactivity measured by Perth Emotional Reactivity Scale-PERS (Beccera et al., 
2017). We could not find relationship between General negative reactivity scale and 
General positive reactivity scale. Moderate positive correlaton was, however, found 
between Negative-intensity subscale and Positive-intensity subscale (r = 0, 329, p = 
.003), and weak correlation was found between General negative reactivity scale and 
Positive-intensity subscale (r = 0, 219, p = .034). Gender differences were found with 
respect to positive and negative reactivity. Females had significantly higher scores than 
males on the General negative reactivity scale (F = 7.66, p = .007) and on the General 
positive reactivity scale (F = 6.195, p = .015). At a subscale level, females reported 
significantly higher negative reactivity on the Negative-activation subscale (F = 6.927, 
p = .01) and on the Negative-intensity subscale (F = 8.977, p = .004). Females, also, 
reported significantly higher positive reactivity on the Positive-intensity subscale (F = 
16.704, p = .000). Preferences to experiential processing of information (measured by 
Rational-Experiential Inventory – REI-S, Norris, Epstein, 2011) were correlated with 
the General positive reactivity scale (r = 0,420, p = .000), also with the General neg-
ative reactivity scale (r = 0, 276, p = .011) and all their subscales. Chronic promotion 
orientation, measured by Regulatory focus scale (Higginsetal, 2001), was correlated 
with the General negative reactivity scale (r = - 0,419, p = .000), and with the General 
positive reactivity scale (r = 0, 282, p = .009) as well. The interpretation of the findings 
was made according to Cognitive Experiential Theory.

Key words: emotional reactivity, regulatory focus, experiential system, rational 
system

НАРЦИСИЗЪМ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ЖИВОТА СРЕД 
АКТЬОРИТЕ

Деница Каприева, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, d_kaprieva@ff.uni-sofia.bg 

kaprieva.d@gmail.com
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професор дпсн Ирина Зиновиева 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, zinovieva@phls.uni-sofia.bg

доктор Галина Кабаджова, хоноруван преподавател 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, g.kabadzhova@gmail.com

Резюме: Актьорите представляват специфична група, чиято професия 
предоставя повече възможности за известност и привличане на внимание. 
Това дава основание да се предположи, че са налични различия в равнищата 
на нарцисизма между тях и останалата популация. За проверка на допуска-
нето е използван Петфакторният въпросник за нарцисизъм (FFNI-SF: Lynam 
et al., 2015; Кабаджова, 2016 – адаптация за български условия). Направено е 
сравнение между две групи (актьори: N = 140 и обща популация: N = 315) по 
фасети на грандиозния и уязвимия нарцисизъм, както и по отношение на удо-
влетвореността от живота (Satisfaction With Life Scale, Diener et al., 1985).Ус-
тановяват се значими различия между двете извадки в равнищата на повечето 
от изследваните аспекти на нарцисизма, но не и по отношение на удовлетворе-
ността от живота. Проследена е взаимовръзката между фасетите на нарциси-
зма и удовлетвореността от живота в двете групи. Това е първото изследване 
върху актьорската популация в този аспект в България. Не са известни про-
учвания сред актьорски извадки с Петфакторния въпросник за нарцисизъм в 
глобален мащаб. 

Ключови думи: актьори, грандиозен нарцисизъм, уязвим нарцисизъм, удо-
влетвореност от живота

NARCISSISM AND SATISFACTION WITH LIFE AMONG ACTORS

Denitza Kaprieva, PhD student
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, 

d_kaprieva@ff.uni-sofia.bg, kaprieva.d@gmail.com
Irina Zinovieva, Professor, DSc

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, zinovieva@phls.uni-sofia.bg
Galina Kabadzhova, part-time Lecturer, PhD

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, g.kabadzhova@gmail.com

Abstract: Actors represent a specific group of people whose profession pro-
vides more opportunities for being famous and attracting attention. On this basis, 
the presence of differences in levels of narcissism between actors and the general 
population is hypothesized. The Five Factor Narcissistic Inventory is used (FFNI-SF: 
Lynamet al., 2015; Bulgarian adaptation: Kabadzhova, 2016). Comparison between 
two groups (actors: N=140 and general population: N=315) on facets of Grandi-
ose and Vulnerable Narcissism, and on Satisfaction with Life (Satisfaction with Life 
Scale, Diener et al., 1985) is made. There are significant differences between the 
two groups in the levels of most of the examined aspects of narcissism. There are no 
significant differences in satisfaction with life. The relationships between the facets 
of narcissism and satisfaction with life is examined in both groups. This is the first 
study on narcissism with actors in Bulgaria. There are no known studies with FFNI 
among actors worldwide. 
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Key words: actors, grandiose narcissism, vulnerable narcissism, satisfaction with 
life

МОРАЛНИ ДИЛЕМИ ПРИ НЕДОСТИГ НА МЕДИЦИНСКИ РЕСУРСИ

главен асистент д-р Евгения Христова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Изследователски център по 

когнитивна наука, Нов български университет, ehristova@cogs.nbu.bg
доцент д-р Морис Гринберг

департамент „Когнитивна наука и психология“, Изследователски център по 
когнитивна наука, Нов български университет, mgrinberg@nbu.bg

Резюме: Представеното изследване е свързано със ситуации по време на 
пандемия от COVID-19, които поставят морална дилема – ситуации с недостиг 
на медицински ресурси, от които зависят човешки животи. Съществуват различ-
ни принципи, които могат да се използват при разпределението на тези ресурси. 
Някои от тях са утилитарни (например запазване на най-много човешки животи, 
запазване на най-много години живот или най-много години качествен живот), 
докато при други принципи се смята, че разпределението трябва да е по реда на 
регистриране на пациентите или пък случайно (с цел да няма дискриминация 
по възраст или други критерии). На участниците са представени три хипотетич-
ни ситуации, в които има двама пациенти, но само един наличен вентилатор и 
лекарите трябва да решат на кого да го дадат. Във всяка от ситуациите единият 
пациент е приет по-рано в болницата, но другият има по-големи шансове за въз-
становяване (дилема 1), по-млад е и се очаква да живее повече години (дилема 
2) или се очаква да има по-високо качество на живот (дилема 3). Утилитарният 
избор във всяка от дилемите е вентилаторът да бъде даден на втория пациент. 
Такъв избор правят около 60% от участниците. Близо 40% от тях обаче смятат, че 
трябва да се използват други принципи (според реда на приемането – 32 – 35%, 
или случайно – 5 – 7%). Сходни резултати се получават и когато участниците не 
трябва да правят избор, а следва да оценят доколко са съгласни с използването на 
всеки от посочените принципи. Резултатите показват необходимостта не само от 
стандарти за разпределение на животоспасяващи ресурси, но и от общественото 
им обсъждане.

Ключови думи: морални дилеми, етични дилеми, триаж, утилитаризъм, мо-
рална преценка

MORAL DILEMMAS IN ALLOCATING SCARCE MEDICAL RESOURCES

Evgenya Hristova, Chief Assistant
Cognitive Science and Psychology Department, Research Center for Cognitive 

Science, New Bulgarian University, ehristova@cogs.nbu.bg
Maurice Grinberg, Associate Professor, PhD

Cognitive Science and Psychology Department, Research Center for Cognitive 
Science, New Bulgarian University, mgrinberg@nbu.bg

Abstract: The present research is related to situations posing moral dilemmas 
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during the COVID-19 pandemic – situations in which there is a shortage of life-sav-
ing medical resources. Various principles that can be used for the allocation of such 
resources. Some of the principles are utilitarian (e.g. saving as many lives or years of 
life as possible and preserving the highest possible quality of life), while other prin-
ciples state that the allocation should be based on the order of admission or should be 
at random (thus avoiding discrimination on the basis of age or other criteria). Partici-
pants are presented with three hypothetical situations in which there are two patients 
admitted to hospital but there is only one ventilator available. In each situation, one 
patient was admitted to the hospital earlier, but the other patient has a better chance 
of recovery (Dilemma 1): he is younger and is expected to live longer (Dilemma 2) or 
is expected to have higher quality of life (Dilemma 3). The utilitarian choice in each 
dilemma is to give the ventilator to the latter patient. About 60% of the participants 
make such a choice. However, about 40% of them believe that another principle 
should be used - order of admission (32-35%) or random (5-7%). Similar results are 
obtained when participants do not have to make a choice but have to indicate their 
agreement with each of the above principles. The results demonstrate the need not 
only for standards in the allocation of life-saving resources but also for public dis-
cussions.

Key words: moral dilemmas, ethical dilemmas, triage, utilitarianism, moral judg-
ments

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИМЕНСИИТЕ ЗА ПРИПИСВАНЕ НА УМ  
И СЪЗНАНИЕ

главен асистент д-р Евгения Христова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

ehristova@cogs.nbu.bg
доктор Иванка Николова

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет
доцент д-р Морис Гринберг

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 
mgrinberg@nbu.bg

Резюме: Хората приписват ум и съзнание на други хора, въпреки че 
психическите състояния не са наблюдаеми. Също така има данни, че ум и 
съзнание се приписват не само на хората, но и на други живи същества и 
същности. Тук изследваме въпросите дали и какви дименсии се използват, 
когато се приписва ум и съзнание. За целта са представени кратки описания 
на 19 агенти – хора (например мъж, жена, дете, жена с депресия), животни 
(например шимпанзе, жаба, куче) и други (например Бог, социален робот, по-
чинал човек). Всеки участник вижда описанието на един агент и трябва да 
го оцени по 7-степенни Ликертови скали по отношение на различни ментал-
ни характеристики и способности (психо-биологични, усещания, чувства и 
емоции, желания, когнитивни способности, вярвания, индивидуалност, само-
контрол, морална автономност и др.). За оценка са представени 59 конкретни 
способности (например може да изпитва глад, жажда или радост, притежава 
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собствен характер, разбира разликата между добро и лошо, има съзнателни 
преживявания и т.н.). В сравнение с предишни подобни изследвания тук са 
използвани повече агенти и по-изчерпателен набор от ментални способности, 
за да може да се получи по-пълна представа за дименсиите на приписване 
на ум и съзнание. С факторен анализ са идентифицирани 4 дименсии, наре-
чени „автономност“, „афективни преживявания“, „психо-биологични способ-
ности“ и „когнитивни способности“. Анализирани са резултатите за всеки от 
агентите по тези дименсии. Възрастните хора получават най-високи оценки 
по дименсиите „автономност“ и „афективни преживявания“. По дименсията 
„психо-биологични способности“ най-високи оценки получават бебетата и 
животните. 

Ключови думи: приписване на ум и съзнание, съзнание

STUDYING DIMENSIONS OF MIND PERCEPTION

Evgenya Hristova, Chief Assistant, PhD
Cognitive Science and Psychology Department, New Bulgarian University, 

ehristova@cogs.nbu.bg
Ivanka Nikolova, PhD

Cognitive Science and Psychology Department, New Bulgarian University
Maurice Grinberg, Associate Professor, PhD

Cognitive Science and Psychology Department, New Bulgarian University, 
mgrinberg@nbu.bg

Abstract: People attribute mind and consciousness to other people although 
mental states are not observable. Also, there is evidence that mind is attributed not 
only to humans but also to other living beings and entities. Here, we examine the 
questions of whether and what dimensions are used when mind is attributed. For 
this purpose, brief descriptions of 19 agents are presented – people (e.g. a man, a 
woman, a child, a woman with depression), animals (e.g. a chimpanzee, a frog, a 
dog) and others (e.g. God, a social robot, a deceased person). Each participant reads 
the description of an agent and rates it on 7-point Likert scales in respect of differ-
ent mental capacities (psycho-biological, feelings and emotions, desires, cognitive 
abilities, beliefs, personality, self-control, moral agency, etc.). For each agent, 59 
specific mental capacities are used (e.g. may experience hunger and thirst, may 
experience joy, knows the difference between good and bad, has conscious expe-
riences, etc.). Compared to previous similar studies, more agents and a more com-
prehensive set of mental capacities have been used here to explore in more detail 
the dimensions of mind perception. Factor analysis identified 4 dimensions that are 
labeled “Agency”, “Affective Experience”, “Psycho-Biological”, and “Cognition”. 
The results were analyzed for each of the agents using these dimensions. Adults 
receive the highest ratings on the “Agency” and “Affective Experience” dimen-
sions. Highest ratings on the “Psycho-Biological” dimension are given to babies 
and animals. 

Key words: mind perception, consciousness
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МЕТА ТОЧНОСТТА НА ПЪРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОНЛАйН

доктор Елена Цанкова, изследовател
департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека, 

Българска академия на науките, etsankova@gmail.com
доцент д-р Ергюл Таир

департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека, 
Българска академия на науките, ergyul_tair@yahoo.com

Резюме: Индивидуалното поведение често се определя от първите впечатления, 
които се формират със светкавична бързина. Но доколко са точни те и какво определя 
тяхната точност? За да се избегнат недоразуменията и се подобри качеството на об-
щуване, е изключително важно правилно да се разберат както впечатленията, които 
другите оставят у личността (точност), така и впечатленията, които тя оставя за себе 
си у другите (мета точност). Вземайки под внимание съществената роля на дистан-
ционното общуване в настоящия момент, проектът MAFIO (Meta Accuracy of First 
Impressions Online) цели систематично изследване на факторите, определящи мета 
точността на първите впечатления при онлайн комуникация. Проектът е финансиран 
по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Пе-
тър Берон и НИЕ“) на Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образо-
ванието и науката. Докладът представя теоретичната основа на проекта, ключовите 
позиции в областта на първите впечатления и мета точността, както и методологията 
за провеждане на планираните експерименти. Извежда се и необходимостта от по-за-
дълбочени проучвания в областта на киберпсихологията в България.

Ключови думи: първи впечатления, мета точност, интернет комуникация, 
киберпсихология

META ACCURACY OF FIRST IMPRESSIONS ONLINE (MAFIO)

ElenaTsankova, Researcher, PhD 
Psychology Department, Institute for Population and Human Studies, 

Bulgarian Academy of Sciences, etsankova@gmail.com
Ergyul Tair, Associate Professor, PhD

Psychology Department, Institute for Population and Human Studies, 
Bulgarian Academy of Sciences, ergyul_tair@yahoo.com

Abstract: Behavior is often guided by first impressions and these impressions are 
formed instantaneously. But to what extent are first impressions accurate and what deter-
mines their accuracy? To avoid misunderstandings and to improve communication, we need 
to properly understand not only the first impressions we form about others (accuracy), but 
also the first impressions that others form about us (meta accuracy). Taking into account the 
presently critical importance of the Internet communication, the MAFIO project (Meta Ac-
curacy of First Impressions Online) aims to systematically investigate the factors that deter-
mine how accurately we understand the first impressions others form about us in the course 
of online communication. The project is financed by the “Petar Beron. Science and Inno-
vation with Europe” National Scientific Program (“Petar Beron and NIE”) of The National 
Science Fund in the Ministry of Education of Bulgaria. The report presents the project’s the-
oretical foundation, key findings in the fields of first impressions and meta accuracy, as well 
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as the methodology for conducting the planned experiments. The report also argues for the 
need of establishing a strong scientific tradition in the field of cyber psychology in Bulgaria. 

Key words: first impressions, meta accuracy, Internet communication, cyber psy-
chology

МОДЕЛИ ЗА ТЕСТИРАНЕ НА АйТЕМНАТА ИЗМЕРВАТЕЛНА 
ЕКВИВАЛЕНТНОСТ – ОПИСАНИЕ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ КЪМ СКАЛА 

ЗА ДЕПРЕСИЯ НА БЕК (BDI)

Жорж Балев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, jorjb@abv.bg

Резюме: В теорията на айтемното отговаряне (IRT) проблемът за измервател-
ната еквивалентност се дефинира като индексиране на диференциалното айтемно 
поведение (DIF) в съпоставяни по време, място или субект и психометрични дизай-
ни. DIF отразява субстантивните различия в отговорите по даден айтем (респектив-
но неговите моделни параметри) в две или повече групи при контролиране на нива-
та на латентната променлива, измервана от айтема. Подходите към диагностиката и 
квантифицирането на DIF могат да се отнесат към три групи: 1) дискретни статис-
тически модели, например Мантел-Хензел тест, 2) логистично регресионни анализи 
и 3) структурно-моделни подходи (SEM). В доклада са представени две реализации 
на SEM – множествено-груповият (MG) анализ и измервателен модел с факторни 
предиктори (MIMIC), приложени към Скалата за депресия на Бек (N = 3196), като 
акцентът е поставен върху едногрупов модел с категориални факторни ковариати. 
Така са изследвани DIF като функция на полови и възрастови различия. MIMIC-мо-
делите тестират униформен DIF (различия по ковариатите за параметъра айтемна 
трудност при идентична дискриминативност). Резултатите от анализите разкриват 
10 айтема с униформен DIF между групите на мъжете и жените и 15 айтема по 
възрастово групиране (юноши vs възрастни) и тези резултати съвпадат с изводите 
за DIF, основани на Мантел-Хензел статистиката. Освен психометричните изводи, 
касаещи Скалата за депресия на Бек, са представени предимствата и ограниченията, 
свързани с използването на двата структурно-измервателни подхода към DIF.

Ключови думи: Скала за депресия на Бек (BDI), теория на айтемното отго-
варяне, диференциално айтемно функциониране, структурно моделиране

TESTING MODELS OF ITEM MEASUREMENT EQUIVALENCY – 
METHODOLOGICAL BACKGROUND AND THEIR APPLICATION TO 

BECK DEPRESSION SCALE (BDI)

Jorj Balev
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, jorjb@abv.bg

Abstract: In Item Response Theory (IRT) perspective, the question of measure-
ment equivalency is defined as flagging Differential Item Functioning (DIF) juxtaposed 
by time, place or subjects and psychometric designs. DIF describes substantive differ-
ences in an item’s responses (i.e., in its model parameters) between two or more tested 
groups, while adjusting for the latent variable’s level, underlying the item set. Inves-
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tigations on this topic delineate three main areas – 1/discrete statistical models (Man-
tel-Haenszel – MH-test), 2/ logistic regression analyses, and 3/ structural-measurement 
models (SEM). The paper presents two SEM’s implementations – a multi-group meas-
urement model (MG-CFA) and a single group measurement model with factor predic-
tors (Multiple Indicators Multiple Causes - MIMIC), as applied to Bulgarian-adapted 
Beck Depression Scale (N=3196). Emphasis is put on MIMIC models with categorical 
factor covariates, in this way items’ DIF is analyzed as a function of gender and age 
grouping. Thus, the more restrictive uniform DIF is tested (assuming variation in item 
difficulty, while keeping discrimantion group-identical). The analyses’ results lead to 
10 uniform DIF items by gender, and 15 DIF items by age (adults vs adolescents). 
These subsets coincide with the ones derived by MH-tests on the same groupings. 
Along with the psychometric implications for the use and interpretation of the Bulgar-
ian BDI, the leverages and setbacks related to application of both structural-measure-
ment approaches are pinpointed. 

Key words: Beck Depression Inventory (BDI), IRT, DIF, structural modeling, 
MIMIC 

ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА НА СКАЛА ЗА ДЕПРЕСИЯ (CES-D)  
В НЕКЛИНИЧНИ ИЗВАДКИ

Жорж Балев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, jorjb@abv.bg

Резюме: Инструментът, разработен от Радлоф (Radloff, 1977), e фокусиран 
върху измерването на депресивна симптоматика в обща неклинична популация. 
Анализите на факторната структура на скалата, състояща се от 20 самооценъчни 
айтема, разкриват латентни решения, вариращи между 1 и 4 фактора. В работата е 
приложена факторно-конфирматорна методология, сравняваща различни модел-
ни спецификации на латентната структура. Използвани са данни от тестиране на 
обща неклинична популация (N = 681). Последователно са тестирани модели, 
публикувани в изследвания на скалата, най-популярни от които са двуфакторният 
(Edwards et al., 2013) и четирифакторният (Radloff, 1977). Получените резултати 
аргументират интерпретацията на CES-D като двудименсионален инструмент с 
фактор, включващ афективни, соматични и интерперсонални депресивни симп-
томи (16 айтема), и втори фактор – липса на позитивен афект (4 айтема). че-
тирифакторното решение, което диференцира общия депресивен фактор в три 
фасети (афективен, соматичен и интерперсонален), наред с липсата на позитивен 
афект, макар и с маргинално по-добра моделна адекватност, разкрива силно при-
покриване (redundancy) между сепарираните депресивно-симптомни фактори. 
Поради това е предпочетено 2-факторното интерпретиране на скалата. Като след-
ствие това аргументира в по-висока степен използване на агрегиран общ бал при 
доминиращата в практиката с този инструмент скринингова употреба. На второ 
място това дава възможност субстантивно-депресивната дименсия (в която не се 
включват айтемите за липса на позитивен афект) да се разглежда като едномерна 
и психометриката на скалата да бъде детайлизирана в айтеметричен план (теория 
на айтемното отговаряне – IRT).
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Ключови думи: Скала за депресия (CES-D), скрийнинг на депресивна симп-
томатика, латентна структура, алтернативни измервателни модели 

LATENT STRUCTURE OF THE CES-D IN NONCLINICAL SAMPLES

Jorj Balev
“St. KlimentOhridski” Sofia University, jorjb@abv.bg

Abstract: CES-D (Center for Epidemiologic Studies - Depression) introduced 
by Radloff (1977) is focused on measurement and screening evaluation of depressive 
symptoms in general nonclinical population. Many published factor analyses of the 
instrument, consisting of 20 self-assessment items, lead non-unanimously to solutions 
falling in between 1 and 4 latent dimensions. In present study a confirmatory factor 
analysis (CFA) methodology is applied in order to compare these popular specifica-
tions of the CES-D’s latent structure. The data analyses are based on general, clinically 
non-referred Bulgarian population (N=681). Sequentially, different models in terms of 
complexity are tested – most invested among them being the 2-factor (Edwards et al., 
2013) and the 4-factor (Radloff, 1977). The results suggest two-dimensional interpre-
tation as statistically plausible and parsimony preferable – one substantive depression 
factor, including various depression symptoms (16 items) and an additional small fac-
tor, representing lack of positive affect (4 items). The 4-factor model, which differen-
tiates the depression symptoms in three facets – affective, somatic and interpersonal, 
has a marginally better model fit than the 2-factor, but reveals substantial redundancy 
between the facet-factors. In the wake of assessing trade-offs between these two mod-
els, the 2-factor latent structure is chosen. That gives an additional legitimacy in the 
alleged use of non-specified aggregated scale score, especially in screening settings. 
Additionally, the substantive depression symptomatics (excluding the lack of positive 
affect items) could be regarded as essentially unidimensional, and thus the scale psy-
chometrics be accounted for in a more detailed manner via IRT.

Key words: Scales for Epidemiologic Studies - Depression (CES-D), depressive 
symptoms screening, latent structure, alternative measurement models

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „СРАВНИТЕЛНО СКАНИРАНЕ“ (cSM) ЗА 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ОТНОСНО 

„ЗЛАТНОТО СЕЧЕНИЕ“ ПРИ ЗРИТЕЛНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА 
СЪОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Ивайло Панов
магистър по когнитивна наука (НБУ), докторант по психологически измервания, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ivailo.panov@ff.uni-sofia.bg
доцент д-р Иван Бардов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, bardov@phls.uni-sofia.bg

Резюме: В доклада е разгледан аспект от зрителното възприятие на фигури, 
конструирани в пропорцията, позната като „златно сечение“. Тъй като в контекста 
на двумерните геометрични фигури пропорцията „златно сечение“ може да бъде 
реализирана линейно (по отношение на съставни радиуси/диаметри) или равнин-
но (по отношение на съставни площи), основен въпрос на изследването е кое от 
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двете златни сечения е „по-хармонично“ – по отношение на диаметрите или по 
отношение на площите. За целта са проведени три взаимносвързани експеримен-
та. Задачата на първия е да се построи крива на предпочитанията, а резултатът от 
съпоставянето на геометрични фигури (вписани окръжности тип outline) показва, 
че действителното предпочитание е за стимула, чиито съставни диаметри са в про-
порцията „златно сечение“, спрямо стимула, чиито съставни площи са в тази про-
порция. Вторият експеримент установява, че включването на трета дименсия на 
зрителните стимули (по-голям контраст в скалата на сивия цвят между двата със-
тавящи елемента тип „вписани кръгове“) силно влошава (или премахва) предпочи-
танието за стимула, чиито диаметри са в пропорцията „златно сечение“. Третият 
експеримент реализира анализ, визуализация и психологическа интерпретация на 
експерименталните данни от тип „избор по предпочитание“ чрез метода на срав-
нителното сканиране (cSM). Основен резултат е идентифицирането на колективна 
„идеална точка“ в признаковото пространство на зрителните стимули, обясняваща 
находката във втория експеримент. Успешно осъщественото интегриране в единен 
изследователски модел на задачи (едновременно от номотетичен и от идиографи-
чен тип) е напълно приложимо и в сферата на психологията на личността, когато се 
борави с данни от типа „избор по предпочитание“.

Ключови думи: златно сечение, сравнително сканиране (cSM), данни от 
типа „избор по предпочитание“

APPLICATION OF THE COMPARATIVE SCANNING METHOD (cSM) FOR 
INVESTIGATION OF SUBJECTIVE PREFERENCES CONCERNING THE 

GOLDEN RATIO IN VISUAL PERCEPTION OF GEOMETRIC SHAPES

Ivailo Panov
Master in Cognitive Science (NBU), PhD student in Psychometrics 

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, ivailo.panov@ff.uni-sofia.bg
Ivan Bardov, Associate Professor, PhD

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, bardov@phls.uni-sofia.bg

Abstract: The article examines an aspect of the visual perception of figures con-
structed in the proportion known as “the golden ratio”. Since in the context of two-di-
mensional geometric figures, the proportion of “golden ratio” can be realized linearly 
(in terms of composite radii / diameters) or planar (in terms of composite areas), the 
main question of the study is: Which of the two golden sections are ‘more harmonious’ 
– in terms of diameters or in terms of areas? For this purpose, three interrelated exper-
iments were performed. The task of the first experiment was to construct a preference 
curve, and the result of the comparison of geometric figures (inscribed circles of the 
‘outline’ type) has shown that the actual preference is for the stimulus whose composite 
diameters are in proportion ‘golden ratio’ compared to the stimulus, whose constituent 
areas are in this proportion. The second experiment has found that the inclusion of a 
third dimension of visual stimuli (greater contrast in the gray-scale between the two 
constituent elements of the type ‘inscribed circles’) greatly worsens (or eliminates) the 
preference for the stimulus whose diameters are in the proportion of ‘golden ratio’. The 
third experiment performed analysis, visualization, and psychological interpretation of 
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the experimental data of the preferential choice type using the Comparative Scanning 
Method (cSM). The main outcome has been identification of a collective ‘ideal point’ 
within the attribute space of the visual stimuli, explaining the finding in the second ex-
periment. This successful integration into a single research model of tasks (both nomo-
thetic and idiographic) is fully applicable in the field of personality psychology, when 
handling data of the ‘preferential choice’ type.

Key words: golden ratio, comparative scanning method (cSM), preferential 
choice data

ПОЛОВИ РАЗЛИКИ ПРИ ЗАПАМЕТЯВАНЕТО НА ДУМИ. 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ С ДИСТРАКТОРНАТА ЗАДАЧА

Теа Иванова, студент 
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

teahmartinivanova@gmail.com
главен асистент д-р Иво Д. Попиванов

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 
ДКЦ „Александровска“ – София, ipopivanov@nbu.bg

Резюме: Повечето изследвания на половите разлики за когнитивни умения 
показват, че жените се справят по-добре с вербални задачи, докато мъжете – с 
такива, които включват пространствени умения. В това изследване проучихме 
разликите между мъжете и жените при запаметяване на конкретни думи, като по 
време на ретенционния интервал използвахме две различни задачи – ментална 
ротация и вербална флуентност. Основната цел на изследването беше да провери 
вероятния отрицателен ефект, който дистракторната задача може да има върху за-
паметяването при двата пола. Участниците бяха разделени на две групи в зависи-
мост от това, коя дистракторна задача трябва да изпълнят по време на ретенцион-
ния интервал. И двете групи трябваше да заучат един и същ списък от 20 думи, 
след което бяха подложени на дистракторната задача (за ментална ротация или за 
вербална флуентност). Накрая имаше задача за разпознаване на заучените думи 
сред такива, които не са показвани по време на заучаването. Изненадващо мъжете 
и жените не се различаваха значимо по представянето си на двете дистракторни 
задачи, но резултатите показаха значимо взаимодействие между факторите „пол“ 
и „тип задача“. Както очаквахме, жените бяха запомнили повече думи, когато 
дистракторната задача беше вербална, а мъжете бяха запомнили повече, когато 
задачата беше ментална ротация. В заключение, показахме, че половите разлики 
при запаметяването на думи може да бъде модулирано от типа на задачата по 
време на ретенционния интервал.

Ключови думи: вербална памет, ментална ротация, вербална флуентност, 
полови различия

GENDER DIFFERENCES IN WORD MEMORY: MENTAL ROTATION VS 
VERBAL FLUENCY DISTRACTOR

Tea Ivanova, Student
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University
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Ivo D. Popiwanov, Chief Assistant, PhD
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

“Alexandrovska” Diagnostic and Consultative Centre– Sofia, ipopivanov@nbu.bg

Abstract: Most studies that look into the field of gender differences in cognitive 
abilities show significant outcomes distinguishing men from women. More specifically, 
women tend to outperform men in verbal tasks, while men are more likely to perform 
better than women when it comes to spatial abilities. This particular study explored 
gender differences in verbal and pictorial memory using common pictures and words 
as main stimuli and a mental rotation task or verbal fluency task as a distractor between 
the study task and the recognition task. The main aim was to examine the possible 
negative effect of distractor tasks on the memory performance of the two genders. Par-
ticipants were divided into two groups differing with respect to the different distractor 
tasks – verbal fluency distractor versus mental rotation distractor. Both of the groups 
had to learn the same list of words, which were followed by the distractor task and, 
eventually, the recognition phase. Surprisingly, the results didn’t show a significant 
difference in performance between the genders in either of the distractor tasks. How-
ever, it appeared that women outperformed men in the main word recognition task in 
the group where the verbal distractor was presented, and men outperformed women in 
that same task when the mental rotation task was presented, in confirmation of the main 
hypothesis. In conclusion, there was evidence for differences in memory performance 
between the two genders mediated by the type of task used during the retention period. 

Key words: verbal memory, mental rotation, verbal fluency, gender differences

ЛИЧНОСТ И СТИЛ НА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ 
МРЕЖИ

професор дпсн Ирина Зиновиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, zinovieva@phls.uni-sofia.bg

Цветинка Гайдажиева, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: Все по-голяма част от поведението на модерния човек се прехвърля 
онлайн, което прави наложително разбирането на детерминантите на това пове-
дение. Настоящият доклад изследва дали личностните черти са свързани с типич-
ни начини на използване на виртуалните социални медии. Ние прилагаме мето-
дология, комбинираща структурирани интервюта със стандартизиран въпросник. 
В 173 интервюта изследваните лица описват своето поведение във виртуалните 
социални мрежи: какво публикуват, как обикновено отговарят на коментарите на 
други хора на своите постове, как реагират на постовете на други хора и пр. Съ-
щите респонденти попълват и въпросник за оценка на личностните черти чрез два 
широко използвани модела: „Големите пет“ (Mini-IPIP – Donnellan, Oswald, Baird, 
& Lucas, 2006) и „Тъмната триада“ (Short Dark Triad – Jones & Paulhus, 2014). При 
обработката на резултатите, за всяка черта на личността, от извадката се извличат 
две групи: всички лица с резултати, по-високи от средната, плюс едно стандартно 
отклонение (група с високи стойности) и всички лица под средната, минус едно 
стандартно отклонение (група с ниски стойности). След това се сравняват интер-
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вютата на хората от двете крайни групи за всяка черта на личността, търсейки 
характерен начин на използване на виртуалните социални мрежи. Резултатите по-
казват, че за редица личностни характеристики хората с голямо сходство по една 
черта показват определен стил – повтарящ се модел на участие във виртуалните 
социални мрежи. Например хората с висока степен на нарцисизъм правят голям 
брой постове, за да задържат вниманието на другите фокусирано върху своето 
поведение. Тези данни позволяват да се разбере как виртуалната социална среда 
дава възможност за развитие на личността в новите онлайн условия.

Ключови думи: виртуални социални мрежи, Големите пет, Тъмната триада, 
стил, качествени методи

PERSONALITY AND TYPICAL PATTERNS OF VIRTUAL SOCIAL MEDIA 
PARTICIPATION

Irina Zinovieva, Professor, DSc 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, zinovieva@phls.uni-sofia.bg

Tsvetinka Gaydazhieva, PhD student
“St. Kliment Ohridski” Sofia University

Abstract: An increasing part of modern human’s behavior is transferred online, 
triggering a necessity to understand the determinants of that behavior. The present pa-
per investigates whether personality traits are associated with typical patterns of social 
media participation. We employ methodology combining structured interviews with a 
standardized questionnaire. In 173 interviews, respondents describe their approach to 
social networks: what they post, how they usually respond to other peoples’ comments 
on their self-presentations, how they react to typical others’ posts, etc. Our respondents, 
also, fill out a questionnaire assessing personality traits with two well-known models: 
Big Five (Mini-IPIP - Donnellan, Oswald, Baird, & Lucas, 2006) and the Dark Triad 
(Short Dark Triad – Jones & Paulhus, 2014). For each personality trait, we extract two 
groups from the sample of questionnaire answers: all above mean plus one standard 
deviation (high group) and all below mean minus one standard deviation (low group). 
Then, we compare the interviews of the people from the two extreme groups on each 
personality trait searching for characteristic patterns of social media usage. Results 
show that, for a number of personality characteristics, people with high similarity on a 
trait show recurrent patterns of social media participation. For example, high narcissists 
make large number of posts to keep others’ attention focused on their behavior. These 
data shed light on the ways virtual social environment shapes the development of per-
sonality in the new online conditions.

Key words: social media, Big Five, Dark Triad, style, qualitative methods

РАЗЛИЧИЯ НА ЖИЗНЕНИ ИСТОРИИ И ЛИЧНО ВЯРВАНЕ  
В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ

Любомир Драганов, докторант
Институт за изследване на населението и човека, 

Българска академия на науките, lubomir.draganov@gmail.com
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Резюме: Вярването в справедлив свят е свързано с конструиране на предста-
ва за света по начин, по който хората заслужават това, което получават. Личното 
вярване в справедлив свят е свързано с усещането за контрол и има адаптивно 
значение за личността. Съществуват теоретични предположения, че вярването в 
справедлив свят функционира и като мастърнаратив или съществуващ в култура-
та предпочитан сюжетен модел при разказване. Целта на представеното в доклада 
изследване е проследяване на различията между селекцията на събития, вклю-
чени в разказ за преживяна несправедливост, и нивото на изразеност на личното 
вярване в справедлив свят. Използвани са количествени и качествени методи: 1) 
Въпросник за личното вярване в справедлив свят при извадка от 147 лица на въз-
раст от 17 до 57 години, от които 32-ма мъже и 116 жени; 2) полуструктурирано 
интервю с жизнени истории за лично преживяна несправедливост при 50 лица 
на възраст от 17 до 47 години, от които 10 мъже и 36 жени. Резултатите показ-
ват тенденция лицата със силно изразено лично вярване в справедлив свят да 
разказват събития, в които спазват норми и резултатът от несправедливостта е 
предотвратен, включително поради успешни целенасочени усилия, докато лицата 
с ниско изразено лично вярване в справедлив свят разказват събития, в които са 
нарушили норми, включително причинявайки несправедливо събитие, като ре-
зултатът от него е негативен. Резултатите се обсъждат в посока функциониране 
на личното вярване в справедлив свят като мастърнаратив или сюжетен модел с 
нормативно значение.

Ключови думи: вярване в справедлив свят, наратив, жизнена история, 
мастърнаратив, лично вярване в справедлив свят

DIFFERENCES IN LIFE STORIES AND PERSONAL BELIEF IN A JUST 
WORLD

Lubomir Draganov, PhD student
Institute for Population and Human Studies, 

Bulgarian Academy of Sciences, lubomir.draganov@gmail.com

Abstract: The belief in a just world is connected with constructing a representa-
tion of the world in a way that people deserve what they get. The personal belief in a 
just world (PBJW) is connected with experience of control and has adaptive impor-
tance. There exist theoretic suggestions that the belief in a just world functions also 
as master narrative or is existing in cultures as a preferred model of storytelling. The 
aim of the study presented in this report is to track the differences in the selection of 
events included in stories of experienced injustice and the level of PBJW. The follow-
ing quantitative and qualitative methods are used: 1) Questionnaire for PBJW on a 
sample of 147 participants between 17 and 57 years of age, 32 males and 116 females; 
2) Semi-structured interview about life stories of experienced injustice on a sample of 
50 participants, between 17 and 47 years of age, 10 males and 36 females. The results 
indicate a tendency for participants with high PBJW to tell stories of observing the 
norms which resulted in restored justice because of successful goal-oriented actions 
on one hand and a tendency for participants with low PBJW to tell stories of breaking 
norms and inflicting an unjust event with a negative result on the other. The results are 
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discussed in the direction of the functioning of PBJW as a master narrative or a plot 
model with normative significance.

Key words: belief in a just world, narrative, life story, master narrative, PBJW

ПРОАКТИВЕН МАйНДФУЛНЕС: ПЪТИЩА КЪМ ПСИХИЧНОТО 
БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРОЦЪФТЯВАНЕТО

доцент д-р Маргарита Бакрачева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, mbakrachev@uni-sofia.bg

Резюме: В доклада са очертани обобщените резултати от няколко изследва-
ния на психичното благополучие и процъфтяването и предикторите им проакти-
вен копинг и майндфулнес. Щастието, удовлетвореността от живота и процъфтя-
ването са както взаимносвързани, така и обусловени от различни групи фактори. 
Доколкото щастието е основно вътрешно зададено, удовлетвореността от живо-
та и процъфтяването са обвързани и с контекста. Общата възприемана ситуация 
провокира нагласа на приемане и предпочитание към активни реактивни и про-
активни копинг стратегии. Трите очертани пътя към процъфтяването са: 1) сти-
мулиране на проактивния копинг; 2) поддържане на активна нагласа на приема-
не и 3) проактивен майндфулнес като когнитивна, емоционална и поведенческа 
насочена осъзнатост и себерефлексия в отделните жизнени сфери. Това води до 
удовлетворяване на базовите психични потребности от автономност, компетент-
ност и свързаност и по-високи нива на изживявано чувство на щастие, удовлетво-
реност от живота и процъфтяване. Основната идея е, че тренингите за овладяване 
на проактивни копинг стратегии и нагласа на осъзнатост са един от пътищата за 
научаване как да се постигне процъфтяване, а ефективни инструменти за целта са 
арттехниките като фототерапия. 

Ключови думи: психично благополучие, процъфтяване, проактивен копинг, 
проактивен майндфулнес, фототерапия

PROACTIVE MINDFULNESS: PATHWAYS TO PSYCHOLOGICAL WELL-
BEING AND FLOURISHING

Margarita Bakracheva, Associate Professor, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, mbakrachev@uni-sofia.bg

Abstract: This article outlines the summarized results from several research pro-
jects, devoted to well-being and flourishing, predicted by proactive coping and mind-
fulness. The summarized results reveal that happiness, life satisfaction and flourishing 
are both inter-related and determined by different groups of factors. Whilst happiness 
is mostly intrinsic, life satisfaction and flourishing are also related to the context. The 
general perceived situation provokes acceptance mindset and preference to active re-
active coping and proactive coping. The three pathways, suggested for learning how 
to flourish, are: 1) promotion of proactive coping; 2) keeping active acceptance mind-
set; and 3) attentive mindfulness as cognitive, emotional, and behavioural focused 
awareness and self-reflection in the different life domains. This leads to meeting the 
basic psychological needs: environmental mastery, autonomy, and relatedness and in-
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creased levels of happiness, life satisfaction, and flourishing. The main suggestion is 
that mainstreaming proactive coping and mindfulnessin trainings are one of the path-
ways to flourishing, and effective instruments for their promotion are the art therapy 
techniques, e.g. phototherapy. 

Key words: psychological well-being, flourishing, proactive coping, proactive 
mindfulness, phototherapy

АТРИБУТИВЕН СТИЛ, ДЕПРЕСИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ 
ЖИВОТА СРЕД СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ. КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

НА АТРИБУЦИИТЕ ЗА УСПЕХ И ПРОВАЛ

Мина Неделчева-Дацова
магистър по клинична и консултативна психология, докторант по 

психологическо измерване, m_nedelcheva@ff.uni-sofia.bg

Резюме: Атрибутивният стил определя начина, по който човек приписва 
причинност на позитивните и негативните събития в живота си, често превежда-
ни в термините на успех и провал. Установена е силна връзка между индивидуал-
ния атрибутивен стил и склонността към изпадане в депресивни състояния, като 
стилът, който най-често се асоциира с депресията, е този, при който причините 
за негативните събития се локализират у самия човек и се възприемат като всеоб-
хватни и постоянни във времето. Въпросникът за атрибутивен стил (Attributional 
Style Questionnaire; Peterson et al., 1982) беше адаптиран на български език и 
разпространен сред студенти по психология заедно с въпросник за депресия 
(CESD-10) и въпросник за удовлетвореност от живота (SWLS) и процъфтяване. 
Събирането на данни продължава и към този момент. Ще бъде проучена връзката 
между атрибутивния стил и конструктите „депресия“ и „удовлетвореност от жи-
вота“ посредством корелационни и регресионни анализи. Ще бъдат представени 
и средните стойности на извадката по тези показатели. Накрая ще бъде направен 
качествен анализ на атрибуциите, към които студентите по психология са склон-
ни да прибягват при успех и провал в различни ситуации.

Ключови думи: въпросник за атрибутивен стил, депресия, удовлетвореност 
от живота, качествен анализ

ATTRIBUTIONAL STYLE, DEPRESSION AND SATISFACTION WITH 
LIFE IN PSYCHOLOGY STUDENTS. QUALITATIVE ANALYSIS OF THE 

SUCCESS AND FAILURE ATTRIBUTIONS

Mina Nedelcheva-Datsova
Master in Clinical Psychology, PhD student in Psychometrics,

m_nedelcheva@ff.uni-sofia.bg

Abstract: One’s attributional style defines the way they assign causality in rela-
tion with positive and negative events in their life, usually seen in terms of success and 
failure. A strong connection has been found between the individual attributional style 
and vulnerability towards depression, the style most frequently associated with depres-
sion being the one where the causes for negative events are localized within the person, 
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and are perceived as global and stable in time. The Attributional Style Questionnaire 
(Peterson et al., 1982) was adapted in Bulgarian and was distributed in a sample of psy-
chology students along with a depression questionnaire (CESD-10), the Satisfaction 
with life scale and the Flourishing scale. Data collection still continues. The relation 
between attributional style and the constructs of depression and satisfaction with life 
will be examined via correlational and regression analyses. Means and standard devi-
ations will be reported in relation to these measures. Finally, a qualitative analysis will 
be conducted on the attributions which psychology students tend to use for success or 
failure in different situations.

Key words: attributional style questionnaire, depression, satisfaction with life, 
qualitative analysis

ОБЩА СКЛОННОСТ КЪМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАБЛУДИ: НОВИ 
РЕЗУЛТАТИ

главен асистент д-р Николай Р. Рачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Като продължение на предишни изследвания (Рачев, 2011, 2017) 
настоящото проследява връзките между различни необосновани вярвания в об-
ластта на психичните явления. За целта са използвани съкратени версии на раз-
работени преди скали, измерващи заблуди от популярната психология, дуализъм 
между тяло и ум и вяра в паранормалното. За пръв път е използвана и българска 
версия на ревизираната скала за паранормални вярвания (Tobacyk, 2004). Резул-
татите се базират на първоначална извадка от 320 български студенти. Направен е 
експлораторен факторен анализ. Разгледани са връзките между изведените скали. 
Баловете по скалите са сравнени според специалност и пол. За част от лицата 
е проследена връзката с капацитета на работна памет. Резултатите са интерпре-
тирани в контекста на двупроцесните теории за мисленето и на идеята за обща 
склонност да се вярва в необосновани твърдения. 

Ключови думи: психологически заблуди, вяра в паранормалното, дуализъм, 
двупроцесни теории, капацитет на работна памет

THE GENERAL PROPENSITY FOR PSYCHOLOGICAL 
MISCONCEPTIONS: NEW EVIDENCE

Nikolay R. Rachev, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Continuing previous research, the present study examines the relation-
ships between various unfounded beliefs in the domain of mental phenomena. To this 
aim, it has used shortened versions of previously devised scales measuring popular 
psychological misconceptions, mind-body dualism, and paranormal belief. A Bulgarian 
version of the revised paranormal belief scale (Tobacyk, 2004) is used for the first time. 
Results are based on a preliminary subset of 320 Bulgarian students. Exploratory factor 
analysis is conducted. The relationships between the scales are examined. The scores 
on the scales are compared by major subject area and gender. For a subset of the par-
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ticipants, the associaton with working memory capacity is also reported. The findings 
are interpreted in light of dual-process theories of thinking and of the idea of a general 
propensity to believe unsubstantiated claims. 

Key words: psychological misconceptions, paranormal belief, dualism, dual pro-
cess theories, working memory capacity

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

Симона Трифонова, докторант
докторска програма „Обща психология“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

Велико Търново, simona_triffonova@abv.bg 

Резюме: Докладът има за цел да покаже взаимовръзката и измеренията 
между уменията, представени от емоционалната интелигентност, и процеса на 
творчество. В съвременния начин на живот емоционалната интелигентност и 
творческото мислене са от съществено значение и в полза за това да постигаме 
целите си, а и да се чувстваме удовлетворени. Темата ще представи актуалността 
и значението на тези концепции – от една страна, емоционалната интелигентност, 
или този вид интелигентност, която позволява осъзнаването и управлението на 
собствените емоции, и от друга страна – творческото мислене, което позволява 
оригиналност, гъвкавост, адаптивност и изобретяване на разнообразни решения. 
човекът е афективно същество и действията му са изцяло породени от емоциите, 
осъзнавайки или не това. Емоциите са неразделна част и от творческия процес, 
защото креативността изисква положителни емоции, а емоционалната интели-
гентност позволява на твореца по време на креативния процес да осъзнава, да 
предвижда, да разбира останалите и кое би било необходимо и полезно, за да 
бъде създадено. Различните емоции позволяват различна гледна точка върху един 
въпрос, което е сред най-значимите умения в процеса на творчеството. Една от 
главните задачи на доклада е да съпостави споменатите измерения между емоци-
ите и творчеството през авторския поглед.

Ключови думи: емоционална интелигентност, творчески процес, творческо 
мислене, творчество

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND CREATIVE PROCESS

Simona Trifonova, PhD student
Doctoral program “General Psychology”

“St. Cyril and St. Methodius” University of VelikoTarnovo,  
simona_triffonova@abv.bg

Abstract: The paper aims at presenting relationship and dimension between 
abilities displayed by emotional intelligence and creative process. Paper’s topic about 
emotional intelligence and creative thinking is a question of present interest in every-
day life, because using and understanding emotions and creative abilities allow us to 
achieve our goals and feel satisfied with our results. The theme presenting emotional 
intelligence on the one hand –the kind of intelligence which allows person to become 
aware and to manage one’s emotions, and on the other hand – creative thinking al-
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lows person to be original, flexible, adaptive and to generate new ideas and solutions. 
Emotions generally dictate our decisions, because of emotion based brain. Emotions 
are mental states which permit alternative thinking, and variety of emotions permits 
different fields of vision, helping to figure out more solutions and ideas, to generate 
more ideas, which is one of the most important skills of creativity. This paper aims 
at presenting authors viewpoint of the topic and finding links between emotions and 
creativity. Emotions are part of the creative process, because positive emotions help us 
to think more creatively, to be original, to be aware, to understand others, to be able to 
foresee and to predict. 

Key words: emotional intelligence, creative process, creative thinking, creativity

ПРОУЧВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ЗРЯЛА 
ВЪЗРАСТ ПРИ ЛИЦА, СКЛОННИ КЪМ РИСК

Юлия Чанкова, докторант
Пловдивски университет „Паисиий Хилендарски“, j_chankova@abv.bg

доцент д-р Пламен Цоков
Пловдивски университет „Паисиий Хилендарски“, Plamen_Tzokov@abv.bg

Резюме: В продължение на години когнитивната интелигентност, опитът 
и познанията бяха представяни като успешни решения и в същото време като 
твърде несигурни. Според Ф. Уилкс (2003) половината от грешките на хората 
идват от чувствата, там, където човек е длъжен да мисли, и от мисли там, където 
е длъжен да чувства. Особено важна ценност при вземането на решения се при-
писва на емоционалната интелигентност (Голдман, 2000). Под нея се разбират 
качества като способност за мотивация и устойчивост към фрустрация, контрол 
над импулсите и отлагане на търсенето на удоволствия, контрол над собствените 
настроения и недопускане на неуспехите да потиснат способността да се мисли 
и не на последно място, склонността към емпатия. Усвояването на качествата на 
емоционалната интелигентност осигурява възможност за групиране на способ-
ностите и уменията в шест групи: разбиране на собствените емоции, управление 
на емоциите към познавателния спектър, лична мотивация, разпознаване на емо-
циите у другите (емпатия), контрол над взаимоотношенията, трансформиране на 
емоциите. Планира се изследване в ранна зряла възраст при лица, склонни към 
риск. В доклада ще бъдат обсъдени методи за изследване и резултати от тяхното 
апробиране (Стейн, 2018).

Ключови думи: емоционална интелигентност, риск, рисково поведение

STUDY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE ADULTHOOD  
WITH PEOPLE PRONE TO RISK

Yuliya Chankova, PhD student
 “Paisii Hilendarski” Plovdiv University, j_chankova@abv.bg

Plamen Tsokov, Associate Professor, PhD 
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, Plamen_Tzokov@abv.bg

Abstract: For many years, cognitive intelligence, experience, and knowledge 
have been presented as successful solutions and at the same time as very uncertain 



24

ones. According to F. Wilks (2003), half of people’s mistakes come from feelings when 
one is compelled to think, and from thoughts when one is compelled to feel. Particular-
ly important value in decision making is attributed to emotional intelligence (Goldman, 
2000). It means qualities like: motivation ability and resistance to frustration; impulse 
control and postponement of the search for pleasures; controlling one’s own moods 
and preventing failures from suppressing the ability to think; and, last but not least, the 
tendency to empathize. Mastering the qualities of emotional intelligence provides an 
opportunity to cluster the abilities and skills in six groups: understanding one’s own 
emotions; managing emotions towards the cognitive spectrum; personal motivation; 
recognizing emotions in others (empathy); relationship control; transforming emotions. 
An early adult study for people with risk tendency has been planned. The report will 
discuss research methods and results of their testing (Stein, 2018).

Key words: emotional intelligence, risk, risky behaviour

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕКУЩО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА АПРОБИРАНЕ 
НА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА „КОГНИ СОФТ“ ЗА ДИАГНОСТИКА  
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛИЦА  

С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Валентина Игнатова
Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София, 

valyaig@abv.bg
Цветанка Стоянова

Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София
Любомир Хараланов

Клиника по неврология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на ког-
нитивния статус при лица с множествена склероза чрез компютърно базираната 
система „Когни Софт“, да се изработи и приложи индивидуална рехабилита-
ционна програма, да се проведе контролно тестване на нивото на когниция-
та в края на рехабилитационния период. Изследването обхваща 70 контроли и 
36 пациенти с множествена склероза на настоящия етап. Създено е здравно ком-
пютърно досие за всеки участник. След попълване на Beck depression Inventory 
се пристъпва към следните тестове: 1) тест с цифри за скорост на обработка на 
информацията (ТЦСОИ); 2) тест за зрително-пространствена памет и ориен-
тация (ТЗППО) и 3) тест за вербално заучаване и отсрочена памет (ТВЗОП). 
Статистическата обработка е извършена чрез дескриптивен анализ, Т-тест и ко-
релационен анализ. Резултати: По отношение на нивото на депресивност не се 
открива статистически значима разлика между контролите и болните. Пациен-
тите с множествена склероза изпитват най-отчетливи затруднения при изпълне-
ние на ТЦСОИ (p<0.05). Трудовата заетост корелира съществено с по-добрите 
резултати при лицата с множествена склероза. Регистрирахме и правопропор-
ционална зависимост между давността на заболяването и степента на когни-
тивна увреда, както и между тежестта на физическа инвалидност и степента на 
невропсихологичен дефицит. В резултат на провежданите рехабилитационни 
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игри се отчита подобрение на скора при всеки един от тестовете. Заключение: 
Обобщаването на резултатите от изследването ще даде възможност за разширя-
ване на познанието върху когницията при пациенти с множествена склероза от 
българската популация, както и за подобряване на стратегията за рехабилита-
цията на когнитивните нарушения при този контингент, които оказват допълни-
телно инвалидизиращо въздействие. 

Ключови думи: когниция, рехабилитация, множествена склероза, компю-
търна система „Когни Софт“

(Разработката е извършена по проект „Разработване на информационна 
система „Когни Софт“ за диагностициране и профилактика на когнитивни 
нарушения при болни от множествена склероза“ с бенефициент „Рила Солю-
шънс“ ЕАД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие.)

RESULTS FROM A CURRENT PILOT STUDY FOR APPROBATION 
OF COGNISOFT COMPUTER SYSTEM FOR DIAGNOSIS AND 

REHABILITATION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PERSONS WITH 
MULTIPLE SCLEROSIS

Valentina Ignatova
Clinic of Neurology, MHAT “National Cardiology Hospital”- Sofia, valyaig@abv.bg

Tsvetanka Stoyanova
Clinic of Neurology, MHAT “National Cardiology Hospital”- Sofia

 Lyubomir Haralanov
Clinic of Neurology, MHAT “National Cardiology Hospital”- Sofia

Abstract: The aim of the present study is to assess the level of cognition in 
persons with MS through a computer-based system called CogniSoft, to create and 
implement an individual rehabilitation program, to conduct control testing of the 
cognitive status at the end of the rehabilitation period. The study included 70 con-
trols and 36 patients with MS at this stage. An electronic health record has been 
created for each participant. After filling in the Beck Depression Inventory, the fol-
lowing tests were performed: 1) test with digits for speed of information processing 
(TDSOI); 2) test for visual-spatial memory and orientation (TVSMO) and 3) test 
for verbal learning and delayed memory (TVLDM). Statistical processing was per-
formed by descriptive analysis, T-test and correlation analysis. Results: Regarding 
the level of depression, no statistically significant difference was found between 
controls and patients. Persons with MS experienced the most obvious difficulties 
in performing TCSOI (p <0.05). Employment status correlated significantly with 
better results in subjects with MS. We also registered a proportional relationship 
between the disease duration and the degree of cognitive impairment, as well as 
between the severity of physical disability and the degree of neuropsychological 
decline. As a result of the rehabilitation games, an improvement in the score was 
registered in each of the tests. Conclusion: Summarizing the results of the study 
will provide an opportunity to expand the knowledge about cognition in patients 
with MS in the Bulgarian population, as well as to improve the strategy for rehabil-
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itation of cognitive impairments which have an additional disabling effect in this 
contingent.

Key words: cognition, rehabilitation, multiple sclerosis, CogniSoft computer sys-
tem 

ЕФЕКТ НА ПЕРСПЕКТИВАТА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА МОРАЛНА 
ПРЕЦЕНКА 

асистент Веселина Къдрева
департамент „Когнитивна наука и психология“ – Нов български университет, 

v.kadreva@gmail.com

Резюме: Настоящото изследване има за цел да установи влиянието на 
перспективата на протагониста върху моралната преценка. Представени са 
данни от поведенчески измервания, кожна проводимост и време за отговор. 
Използвани са описания на нетрадиционни ситуации, които представляват мо-
рална дилема: необходимо е да се пожертва човешки живот, за да бъдат спасе-
ни повече хора. Стимулите са подложени на стриктен контрол, като основната 
цел е да се направи сравнение на резултатите при две различно рамкирани 
перспективи: такава, при която изследваните лица са в ролята на протагониста, 
и такава, при която протагонистът е трето лице. Изследва се взаимодействието 
на перспективата с други два фактора: наличие на физически контакт и неиз-
бежност на смъртта. Анализите показват, че дилемите, в които липсва личен 
контакт, както и тези, в които смъртта може да бъде избегната, получават по-го-
лям брой отговори „допустимо“ независимо от перспективата. Когато лицата 
правят преценка от първо лице, кожната проводимост е по-висока, а времето 
за отговор е по-дълго за дилеми без личен контакт в сравнение с дилеми с ли-
чен. Не се наблюдават разлики в кожната проводимост при сравнение между 
дилеми, в които смъртта може да бъде избегната и такива с неизбежна смърт. 
Когато преценката се прави по отношение на трето лице, отново е необходимо 
повече време за отговор за дилемите без личен контакт, но не се наблюдава раз-
лика в кожната проводимост. Оказва се, че изследваните лица разграничават 
ситуациите, като проявяват различна степен на възбуда при различно зададена 
перспектива. 

Ключови думи: морална преценка, морална дилема, кожна проводимост

EFFECTS OF PERSPECTIVE FRAMING ON MORAL JUDGEMENT

Veselina Kadreva, Chief Assistant
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

v.kadreva@gmail.com

Abstract: The current research aims to explore the effect of perspective framing 
on moral judgement. Multimodal data is collected and analyzed: moral judgments, skin 
conductance and response times. The experimental study uses artificial situations that 
pose moral dilemmas – a human life has to be sacrificed in order to save more lives. 
Strictly controlled stimuli are used in order to compare judgement for first vs. third 



27

person framing of moral dilemmas exploring the interaction of this factor with two 
important factors in moral judgement: physical directness of harm and inevitability 
of death. Results reveal that impersonal and inevitable dilemmas are judged as more 
permissible compared to personal and avoidable dilemmas respectively, both for first 
and third person framings. When dilemmas are framed so that the participants need to 
judge a hypothetical utilitarian intervention of their own (first person framing), imper-
sonal dilemmas are accompanied by higher arousal and need more time for judgement 
compared to personal moral dilemmas. No significant difference in skin conductance 
response and response times is found for avoidable and inevitable dilemmas. For third 
person dilemmas, when participants need to judge the hypothetical intervention of an-
other individual, again, impersonal dilemmas need more time for judgement compared 
to personal ones, but there is no difference in the accompanying skin conductance re-
sponse. Results suggest that apart from the well-established personal-impersonal dis-
tinction, the extent of emotional processing in moral judgement could be influenced by 
the protagonist perspective. Results could be explained by differences in psychological 
distance posed by the two alternatives.

Key words: moral judgement, moral dilemma, skin conductance response

ОБЩА СКЛОННОСТ КЪМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАБЛУДИ:  
НОВИ РЕЗУЛТАТИ

главен асистент д-р Николай Р. Рачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Положителните връзки между необосновани вярвания в различ-
ни области на опита (Pennycook et al., 2015; Pennycook & Rand, 2019) подсказ-
ват, че склонността да се приемат несъстоятелни твърдения е обща, независима 
от конкретната област (Bensley et al., 2020). В областта на заблудите, свързани 
с психични явления, подобни резултати са получени и сред български студенти 
(Рачев, 2011, 2017). Настоящият доклад продължава тази линия на изследвания 
и представя нови данни за връзките между заблуди от популярната психология, 
дуализъм между тяло и ум, вяра в паранормалното и религиозност. За целта са 
използвани съкратени версии на скалите. За пръв път в рамките на изследова-
телската програма е използвана и българска версия на ревизираната скала за па-
ранормални вярвания (Tobacyk, 2004). Докладът представя първоначални резул-
тати, базирани на извадка от 320 български студенти. Направен е експлораторен 
факторен анализ. Разгледани са връзките между изведените скали. Баловете по 
скалите са сравнени според специалността и пола. Предишни изследвания също 
така откриват отрицателна връзка между религиозни или паранормални вярвания 
и умствени способности (Musch & Ehrenberg, 2002; Pennycook et al., 2012, 2014). 
Тази находка също е проверена в настоящия доклад при част от участниците, 
изпълнили и задача за капацитет на работната памет. Резултатите са интерпрети-
рани в контекста на двупроцесните теории за мисленето (De Neys & Pennycook, 
2019; Evans & Stanovich, 2013). Обсъдени са планове за бъдещи изследвания. 

Ключови думи: психологически заблуди, вяра в паранормалното, дуализъм, 
двупроцесни теории, капацитет на работна памет
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THE GENERAL PROPENSITY FOR PSYCHOLOGICAL 
MISCONCEPTIONS: NEW EVIDENCE

Nikolay R. Rachev, Chief Assistant, PhD
Sofia University St. Kliment Ohridski,  

nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Abstract: The positive associations among unfounded beliefs in a variety of 
domains (Pennycook et al., 2015; Pennycook & Rand, 2019), suggest that the pro-
pensity to endorse unsubstantiated claims is domain-general (Bensley et al., 2020). In 
the domain of misconceptions related to mental phenomena, converging evidence has 
also been found among Bulgarian students (Rachev, 2011, 2017). Continuing this line 
of research, the present report presents new data regarding the relationships between 
popular psychological misconceptions, mind-body dualism, paranormal belief, and 
religiosity. Shortened versions of the scales were used for this purpose. A Bulgarian 
version of the revised paranormal belief scale (Tobacyk, 2004) was used for the first 
time within the research program. The report presents preliminary results based on a 
subset of 320 Bulgarian students. Exploratory factor analysis is conducted. The re-
lationships between the scales are examined. The scores on the scales are compared 
by major specialty and gender. Previous research also found a negative association 
between religious or paranormal belief and cognitive ability (Musch & Ehrenberg, 
2002; Pennycook et al., 2012, 2014). This finding is also tested within the present 
report, on a subset of participants who also completed a working memory capacity 
task. The findings are interpreted in the context of dual-process theories of thinking 
(De Neys & Pennycook, 2019; Evans & Stanovich, 2013). Plans for future research 
are discussed. 

Key words: psychological misconceptions, paranormal belief, dualism, dual-pro-
cess theories, working memory capacity 

БЪЛГАРСКИ ВЕРСИИ НА АВТОМАТИЗИРАНИ ЗАДАЧИ  
ЗА КАПАЦИТЕТ НА РАБОТНА ПАМЕТ

главен асистент д-р Николай Р. Рачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Изпълнението на огромно мнозинство от когнитивни задачи, в 
лабораторията или във всекидневието, е свързано с капацитета на работна па-
мет – ограниченото количество информация, което индивидът е способен да 
съхранява и използва при преработка на информацията в реално време. Разра-
ботването на задачи за капацитет на работната памет следователно има както 
теоретични, така и практически ползи. В съответствие с това екип от млади 
изследователи под ръководството на автора адаптираха задачата за операцио-
нен обхват и задачата за обхват на четене. Това са двете най-широко използ-
вани задачи от категорията на т.нар. комплексни задачи за обхват, съдържащи 
едновременно преработващ и съхраняващ компонент. Автоматизираните вер-
сии на задачите бяха предоставени от лабораторията на Рандъл Енгъл, където 
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задачите са разработени първоначално. Докладът представя предварителните 
стъпки по превод и подготовка на българските версии, както и първоначални-
те резултати за вътрешната консистентност на всяка от задачите. След това 
докладът се фокусира върху част от участниците, предоставили данни и по 
двете задачи, което позволява да се проследи връзката между тях, както и 
корелацията им с други мисловни задачи. Въпреки че са базирани на относи-
телно малка извадка, тези първоначални резултати подсказват обнадеждаващи 
възможности по отношение на бъдещата употреба на задачите в българска 
среда. 

Ключови думи: капацитет на работна памет, комплексни задачи за обхват, 
мисловни задачи, български версии

BULGARIAN VERSIONS OF AUTOMATED WORKING MEMORY 
CAPACITY TASKS

Nikolay R. Rachev, Chief Assistant, PhD
Sofia University St. Kliment Ohridski, nrrachev@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Performance on a vast majority of cognitive tasks, in laboratory 
and in everyday life alike, is related to working memory capacity: the limited 
amount of information which the individual is able to store and use during on-
going information processing. Devising tasks tapping working memory capacity 
is therefore beneficial for both theoretical and practical reasons. Accordingly, a 
team of young researchers, led by the author, adapted the Operation Span Task 
and the Reading Span Task. These are the two most widely used tasks in the 
category of the so-called “complex span tasks” which involve both a processing 
and a storing component. The automated versions of the tasks were provided by 
Randall Engle’s lab where the tasks were originally developed. The report pre-
sents the preliminary steps in translating and preparing the Bulgarian versions, as 
well as initial findings regarding the internal consistency of each task. The report 
then focuses on a subset of the participants who have provided data on both tasks, 
which allows examining the association between them and also their correlation 
with other thinking tasks. Although based on a relatively small sample, these pre-
liminary findings suggest promising avenues regarding the future use of the tasks 
in the Bulgarian context.

Key words: working memory capacity, complex span tasks, thinking tasks, Bul-
garian versions

КАКВИ АНАЛОГИИ ГЕНЕРИРАМЕ В АРГУМЕНТАЦИЯ 
 

доцент д-р Пенка Христова
Нов български университет, phristova@cogs.nbu.bg

Мартин Иванов
Нов български университет, martinyoivanov@gmail.com

Резюме: За разлика от аргументацията по аналогия (Dunbar, 2001) ре-
шаването на проблеми по аналогия се приема за проблематично поради не-



30

възможността да се извлича знание по релационно сходство (Holyoak, 2012). 
Основните фактори, които описват този т.нар. парадокс в аналогиите, са: 1) 
кодиране на аналогичните проблеми (база и цел на аналогията) чрез едни и 
същи релации (Dunbar, 2001; Jamrozik & Gentner, 2019); 2) репрезентиране 
на релевантните релации в абстрактна схема (Holyoak & Koh, 1987) и 3) екс-
пертност (Rottman et al., 2012). Наскоро обаче бе направен опит парадоксът в 
аналогиите да бъде обяснен чрез погрешно класифициране на отговорите като 
аналогични, защото повечето от аргументите, които хората генерират по ана-
логии, всъщност изглежда не са основани на реални автобиографични спомени 
(Trench & Minervino, 2015). Освен това повечето от аргументите, генерирани 
по аналогия с конкретен спомен, са близки, т.е. семантично или перцептивно 
сходни на целевия проблем. В това изследване са описани резултатите от про-
ведено изследване със задачата за генериране на аргументи по аналогия. Като 
цяло се наблюдават повече далечни аналогии и аналогии, които не са основани 
на конкретен епизод. Анализираните категории отговори са разграничени въз 
основа на независима експертна оценка. Получените резултати се обсъждат в 
рамките на дебата за парадокса в аналогиите. Повдига се въпросът за аналоги-
ите като процес на съпоставяне на знание с различно ниво на абстрактност и 
конструктивните аналогии. 

Ключови думи: аналогии, конструирани аналогии, съпоставяне, задача за 
генериране на аналогии

 

WHAT ARE THE GENERATED ANALOGIES IN ARGUMENTATION
 

Penka Hristova, Associate Professor, PhD
New Bulgarian University, phristova@cogs.nbu.bg

 Martin Ivanov
New Bulgarian University, martinyoivanov@gmail.com

Abstract: While problem solving is associated with a problematic retrieval 
of relationally similar knowledge (Holyoak, 2012), analogical argumentation is 
not (Dunbar, 2001). The main factors which may explain the so-called Analogical 
paradox are: (1) encoding the target-base problems in terms of the same relations 
(Dunbar, 2001; Jamrozik & Gentner, 2019); (2) schematic representation of the 
relational knowledge (Holyoak & Koh, 1987); and (3) expertise (Rottman et al., 
2012). Recently, however, the Analogical paradox was questioned and reinter-
preted as based on wrong classification of the arguments obtained in an analogy 
generation task (Trench & Minervino, 2015). The point is that most of the argu-
ments which people generate when asked are not based on real episodic/autobio-
graphical memories, but rather are fabricated on the spot, i.e. generated as analo-
gous, but never really experienced. Also, the rare case-based analogies turned out 
to be predominantly close, i.e. semantically or perceptually similar to the target 
problem. A study with an analogy generation task showed indeed that most of 
the obtained analogies in argumentation of the 3 target problem situations are far 
and systematic, while the case-based are rare. In contrast to Trench & Minervino 
(2015), the episodic nature of the answers was categorized by experts. Results are 
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discussed within the framework of the Analogical paradox. The issues of analog-
ical mapping between relational structures at different levels of abstraction and 
the constructive analogies are thoroughly considered. 

Key words: analogies, constructed analogies, mapping, analogy generation task

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ НА РИЧАРД ЛАЗАРЪС  
И ДЖЕйМС ГРОС ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА РЕГУЛАЦИЯ

Севгюл Халилова, докторант
Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Резюме: В доклада е представен сравнителен анализ на моделите на Ри-
чард Лазаръс и Джеймс Грос за емоционалната регулация. Въпреки че двата 
модела на емоционална регулация са много сходни и значително се припо-
криват, все пак при детайлно анализиране се очертават съществени различия, 
например в обхвата на процесите, стратегиите и последствията. Този доклад 
описва двете теории, като разглежда приликите и разликите между емоцио-
налната регулация и теорията за емоциите, обобщава сходствата им, критично 
обсъжда различията им и очертава съществени насоки на изследванията и об-
ластите на приложение.

COMPARATIVE ANALYSIS OF RICHARD LAZARUS AND JAMES GROSS 
MODELS FOR EMOTION REGULATION

Sevgyul Halilova, PhD student
G.S. Rakovski National Defense College,  

sevgyul.halilova@gmail.com

Abstract: The paper presents a comparative analysis of Richard Lazarus and James 
Gross’s models of emotion regulation. Although the two models: emotion regulation 
and theory of emotions, are very similar and significantly overlap, however, detailed 
analysis reveals considerable differences, such as in the scope of processes, strategies 
and consequences. This report describes the two theories, examining the similarities 
and differences between emotion regulation and theory of emotions, summarizing their 
similarities, critically discussing their differences, and outlining an important research 
directions and areas of application.

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)

доцент д-р Пламен Цоков 
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  

Plamen_tzokov@abv.bg

Резюме: В консултативната и диагностичната практика нараства броят 
на жените, жертви на насилие. Професионален интерес представлява свърза-
ността на девойките с техните родители на прага на отделянето им от семей-
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ството, в което са израснали. За да се установят психологическите профили 
на девойките и техните родители, в периода 2008 – 2013 г. бе проведено меж-
дународно изследване с централен въпросник Interpersonal Behavior Survey 
(IBS) (Manger et al., 1980). Обект на изследването бяха на първия етап Бъл-
гария: дъщери n = 116, майки n = 72 и бащи n = 72; Гърция: дъщери n = 98, 
майки n = 75 и бащи n = 67; Турция: дъщери n = 97, майки n = 34 и бащи 
n = 47. Вторично отпаднаха непопълнилите родители и окончателно изслед-
ваната съвкупност се оформи така: България – по 72 дъщери, майки и бащи; 
Гърция – по 67 дъщери, майки и бащи, и Турция – по 34 дъщери, майки и 
бащи. Общо изследвани окончателно са 519 лица и върху тях се правят изводи 
от изследването. Цел на изследването е да се установи равнището на зави-
симо поведение във всяка от съвкупностите чрез изграждането на факторни 
и клъстърни зависимости. Проверяват се следните характеристики: крайно 
ниско равнище на устойчивост на стрес, лъжливост (единствена цел е да се 
получи желаното), инфантилизъм, ригидност (крайна твърдост в мисленето), 
максимализъм („черно-бяло“ мислене), конформност (неувереност в себе си), 
тревожност (социална), егоцентризъм и завишена самооценка, непоследова-
телност в мисленето, мечтателност, нетърпеливост, стремеж към незабавно 
удовлетворяване на желанията.

Ключови думи: зависимо поведение, пасивна зависимост

COMPARATIVE STUDY ON DISCLOSURE OF THE PROFILES OF 
PASSIVELY DEPENDENT WOMEN IN YOUTH AGE, INFLUENCED BY 
THEIR PARENTS FROM BALKAN CROSSCULTURAL PERSPECTIVE 

(BULGARIA, GREECE, AND TURKEY)

PlamenTzokov, Associate Professor, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, tzokov@abv.bg

Abstract: The number of women victims of violence is increasing in coun-
seling and diagnostic practices. Of professional interest is the connection of the 
girls with their parents on the threshold of their separation from the family in which 
they grew up. To establish the psychological profiles of girls and their parents, an 
international survey was conducted for the period 2008-2013 with a central ques-
tionnaire being the Interpersonal Behavior Survey (IBS) of Manger, P.A. et al. 
(1980). The subjects of the study were as follows: at stage 1 Bulgaria: daughters n 
= 116, mothers n = 72 and fathers n = 72. Greece: daughters n = 98, mothers n = 
75 and fathers n = 67 and Turkey: daughters n = 97, mothers n = 34 and fathers n 
= 47. On a second stage, parents who did not fill out the were dropped out and the 
final examined population was formed as follows: Bulgaria - 72 daughters, mothers 
and fathers; Greece - 67 daughters, mothers and fathers; and Turkey - 34 daughters, 
mothers and fathers. A total of 519 people were finally examined and conclusions 
are drawn based on the study. The aim of the study is to determine the level of 
dependent behavior in each of the populations by constructing factor and cluster 
dependencies. The following characteristics are checked: extremely low level of 
stress resistance; falsehood (the only purpose is to get what you want); infantilism; 
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rigidity (extreme rigidity in thinking); maximalism (“black and white” thinking); 
conformity (self-doubt); anxiety (social); egocentrism is an over estimated self-es-
teem; inconsistency in thinking; dreaminess; impatience; striving for immediate 
gratification of desires.

Key words: dependent behavior, passive dependence

ГНЕВЪТ КАТО СТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА ОТ ДЕСТРУКТИВНАТА 
СЪЩНОСТ НА ИНДИВИДА И ОСНОВНА ГРАДИВНА КОМПОНЕНТА  

В САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА МУ

Роза Динчева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, rozzz_87@abv.bg

Резюме: Когнитивно-поведенческата терапия е сред предпочитаните начи-
ни за управление на гнева. Именно ефективното (но не и афективното) управле-
ние на гнева ни помага да преоткрием мъдрост в своето вярване, което дълбоко 
е било „потиснато“ и блокирано от обществото, от близки и др. Но какъв е мо-
тивът за този гняв – да отхвърляме чуждото вярване и да докажем своето за пра-
вилно или да оставим пасивно-агресивното му (но без действие) въздействие 
да промени нашата психосоматика?! Какъвто и да е този мотив, той е дълбоко 
кодиран в менталните ни концепции и парадигми за щастие, любов и др. Но 
когато гневът е насочен в деструктивно-агресивна насока, може да ни насочва 
освен към липсата на отговорност, и за липсата на осъзнаване. Именно „коре-
нът“ на нашите вътрешни и външни конфликти е емоционално-мотивационната 
регулация на гнева, което от своя страна е свързано с рационалното ни мислене 
и преживяването на любовта – вътре в нас и около нас. И колкото повече по-
емаме отговорност за своите емоционални заряди, както и справяйки се с тях, 
ние имаме връзка с дълбоките си убеждения за живота – колкото по-надълбоко 
навлизаме в тях чрез контрола на гнева, ние опознаваме и доусъвършенстваме 
себе си.

Ключови думи: гняв, когнитивно-поведенческа теория, уравновесяване и 
балансиране на гнева

ANGER AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THE DESTRUCTIVE 
ESSENCE OF THE INDIVIDUAL AND THE MAIN BUILDING 

COMPONENT IN HIS/HER SELF-ACTUALIZATION

Roza Dincheva
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, rozzz_87@abv.bg

Abstract: Cognitive-behavioral therapy is among the preferred ways to man-
age anger. It is the effective (but not the affective) management of anger that helps us 
rediscover wisdom in our belief, which has been deeply “suppressed” and blocked 
by society, relatives and others. But what is the motive for this anger - to reject the 
other’s belief and prove our own as correct, or to let its passive-aggressive (but 
without action) influence change our psychosomatics?! Whatever this motive is, it 
is deeply coded in our mental concepts and paradigms of happiness, love, and more. 
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But when anger is directed in a destructive-aggressive direction, it can lead us not 
only to a lack of responsibility, but also to a lack of awareness. It is the “root” of our 
internal and external conflicts that is the emotional-motivational regulation of anger, 
which in turn is related to our rational thinking and experience of love - inside us 
and around us! And the more we take responsibility for our emotional charges, and 
as we deal with them, the more we have a connection to our deep beliefs about life. 
The deeper we go into them through anger control, the more we know and perfect 
ourselves.

Key words: anger, cognitive-behavioral theory, leveling and balancing anger

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВНИМАНИЕТО В КОНТЕКСТА  
НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО ПРИ ЮНОШИ

професор д-р Емилия Алексиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

ealexieva@phls.uni-sofia.bg
главен асистент д-р Светослав Близнашки

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  
valsotevs@gmail.com

Резюме: Целта на изследването, което представяме, е да провери дали същест-
вуват различия в характеристиките на вниманието при три групи юноши, които се 
обучават в училища с различна професионална насоченост – математика (участни-
ците са от Софийската математическа гимназия), чуждоезиково обучение (участни-
ците са от френската гимназия в София) и професионална гимназия (гимназия по 
текстил в София). Използвахме тест за изследване на седем характеристики на вни-
манието – Д2, стандартизиран за България от „ОС България“. Резултатите показват 
значими различия в изследваните характеристики на вниманието.

Ключови думи: внимание, четене, юноши, Д2

CHARACTERISTICS OF ATTENTION IN THE CONTEXT OF A TEACHING 
READING IN ADOLESCENTS

Emilia Aleksieva, Professor, PhD
„St. Kliment Ohridski” Sofia University, ealexieva@phls.uni-sofia.bg

Svetoslav Bliznashki, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, valsotevs@gmail.com

Abstract: The aim of the study is to check whether there are differences in the 
characteristics of attention in three groups of adolescents who study in schools with 
various professional orientations: mathematics (participants are from Sofia Mathemat-
ical High School), foreign language learning (participants are from the French high 
school in Sofia) and vocational high school (Textile High School in Sofia). We used a 
test to study seven characteristics of attention - D2, standardized for Bulgaria by “OS 
Bulgaria”. The results show significant differences in the studied characteristics of at-
tention.

Key words: attention, reading, adolescents, D2
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ЗА НЯКОИ ЛИЧНОСТОВИ ДЕТЕРМИНАНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ 
ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КАРАНТИНА

главен асистент д-р Светослав Близнашки
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, valsotevs@gmail.com

професор д-р Емилия Алексиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ealexieva@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Представеното изследване показва, че личностовите характерис-
тики могат да играят важна роля при поведението при карантина. Извадка от 
133 изследвани лица показва, че различни стратегии за справяне със стресогенни 
ситуации и невротизъм изглежда играят съществена роля при определяне на ан-
гажираността със спазването на карантинните мерки.

Ключови думи: поведение при карантина, стратегии за справяне със стрес, 
невротизъм, LASSO

ON SOME PERSONALITY TRAITS RELEVANT TO QUARANTINE 
BEHAVIOR

Svetoslav Bliznashki, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, valsotevs@gmail.com

Emilia Aleksieva, Professor, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, ealexieva@phls.uni-sofia.bg

Abstract: The current study appears to demonstrate that stable personality traits play 
an important role with respect to quarantine behavior. A sample of 133 subjects shows that 
different stress-coping strategies as well as Neuroticism indeed play an important role with 
respect to subjects’ behavioral and psychological reactions to the quarantine measures.

Key words: quarantine behavior, coping strategies, Neuroticism, LASSO

ПСИХОЛОГИЧЕСКИй АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИй 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Наталья Юрьевна Галой, доцент кафедры психологии, кандидат 
психологических наук

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
n261181@yandex.ru

Аннотация: Статья обобщает практический опыт, полученный в ре-
зультате опроса студенческой молодёжи с целью выявления особенностей их 
копинг-стратегий в период пандемии коронавируса. Приводится вариант сос-
тавленного авторами опросника. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса, копинг-стратегии, стресс, экс-
тремальная ситуация

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE BEHAVIORAL REACTIONS OF 
STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

Natalia Jurievna Galoy, Associate Professor, PhD
Moscow Pedagogical State University, n261181@yandex.ru
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Abstract: The article summarizes the practical experience gained from a survey 
of student youth in order to identify the features of their coping strategies during the 
coronavirus pandemic. A variant of the questionnaire compiled by the authors is pre-
sented.

Key words: coronavirus pandemic, coping strategies, stress, extreme situation
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СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ  
НА РАЗВИТИЕТО“

ДЕТСКА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ В СФЕРАТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО – УчИЛИЩНА, ДЕЦА СЪС СОП И ДР.

SECTION “DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY”

CHILD PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY IN THE FIELD OF EDUCATION 
– SCHOOL, CHILDREN WITH SEN, AND OTHERS

ЕМПАТИЯ И ПРОСОЦИАЛНО РАЗБИРАНЕ ПРИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА

Анна Мангалова
магистър „Детско-юношеска и училищна психология“ към Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, amangalova@gmail.com
доцент д-р Камелия Ханчева

катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, hancheva@yahoo.com

Резюме: Настоящото изследване оценява емпатията и просоциалното по-
ведение при деца в предучилищна възраст, като използва както резултатите на 
децата, така и оценките на възрастните. Извадка от 134 деца в детска градина 
(две възрастови групи: 4 – 5-годишни и 6 – 7-годишни) са включени в различ-
ни процедури за оценка. Социалната компетентност (включително емпатия) при 
деца на възраст 4 – 5 години (42 момичета и 35 момчета) е оценена със задачата за 
завършване на историята за просоциална ориентация (Ornaghi et al., 2015). Тази 
проективна методика е адаптирана за първи път на български език. Българската 
версия показва добри психометрични свойства с висока надеждност между оце-
няващите (α на Крипендорф α = .86). Децата на 6 – 7-годишна възраст (30 моми-
чета и 27 момчета) са изследвани с Теста с очите, детска версия (Baron-Cohen 
et al., 2001, 2011; българска адаптация Ханчева и Рачев, 2018). И в двете групи 
социалната компетентност на децата е оценена от учители, а в някои случаи и от 
родители (N = 85). Представянето на групата на 4 – 5-годишните показва умерена 
корелация с оценките на учителите за социална компетентност и на майките за 
просоциално поведение. В групата на 6 – 7-годишните корелациите между рей-
тингите на учителите, оценките на майките и резултатите на децата от Теста с 
очите са изненадващо ниски. Установена е умерена корелация на оценките на 
бащите и представянето на децата за когнитивната емпатия. Обсъдена е склон-
ността на учителите да оценяват по-високо емпатията, социалната компетентност 
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и просоциалното поведение на момичетата. По този начин изследването обръща 
внимание на предизвикателствата на надеждната оценка на емпатията и социал-
ната компетентност при децата в детската градина.

Ключови думи: емпатия, просоциална ориентация, социална компетент-
ност, тест за изпълнение, проективна методика, деца в детска градина

EMPATHY AND PRO-SOCIAL UNDERSTANDING IN KINDERGARTEN 
CHILDREN

Anna Mangalova
Master in Developmental and School Psychology 

 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, amangalova@gmail.com
Camellia Hancheva, Associate Professor, PhD

Department of General, Experimental, Developmental and Health Psychology
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, hancheva@yahoo.com

Abstract: Basic empathic capacity is important for development of pro-social 
acts of sharing, caring, helping and cooperating. The present study is aimed at assess-
ing empathy and pro-social behavior in preschool children using both adults’ ratings 
and children’s performance. A sample of 134 kindergarten children (two age groups: 
4-5 years and 6-7 years) participated in different assessment procedures. Social com-
petence (including empathy) in 4-5 year old children (42 girls, 35 boys) was assessed 
with The Pro-social Orientation Story-completion Task (Ornaghi et al., 2015). This 
projective method is piloted for the first time in the Bulgarian language. The Bulgarian 
version showed good psychometric properties and the inter-rater reliability was high 
(Krippendorff’s α=.86). Children of age 6-7 (30 girls, 27 boys) completed the Eyes 
Test-Child (Baron-Cohen et al., 2001, 2011; Bulgarian adaptation Hancheva & Rachev, 
2018). In both groups children’s social competence was also assessed by teachers, and 
in some cases by parents (N=85). 

Children’s performance in 4-5 year-old age group was moderately correlated with 
teachers’ ratings of social competence and mothers’ ratings of pro-social behavior. In 
the elder group, correlations of teachers’ ratings, mothers’ ratings, and children’s results 
on the Eyes Test-Child were surprisingly low. A moderate correlation of fathers’ ratings 
and children’s performance on cognitive empathy was found. Teachers’ bias to rate 
girls higher in empathy, social competence, and pro-social behavior was discussed. The 
study thus addresses important challenges of reliable assessment of empathy and social 
competence in kindergarten children.

Key words: empathy, pro-social understanding, social competence, performance 
test, projective method, kindergarten children

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ И СПОСОБНОСТТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦЕВИ 

ЕМОЦИИ ПРИ ГРЪЦКИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Александра Курти, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, alexkour1@hotmail.com
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Резюме: Статията представя резултатите от изследване, целящо проучва-
нето на връзката между емоционалните и поведенческите проблеми (ЕПП) със 
способността за разпознаване на лицеви емоции при гръцки деца в предучилищ-
на възраст. За тази цел 148 деца (72 и 76 момичета на възраст 3,11 – 6,1 години; 
средна възраст = 5,08 години, SD = 0,23) са изследвани със задача, изискваща 
разпознаването на лицевата експресия на шестте базисни емоции (гняв, щастие, 
страх, изненада, тъга и отвращение). Майките на тези деца бяха помолени да по-
пълнят гръцката версия на Поведенческия въпросник за деца на възраст година 
и половина – 5 години, предназначен за родители (Achenbach & Rescorla, 2000), 
като оценят ЕПП на децата си. Децата без ЕПП демонстрираха като цяло по-до-
бра точност на разпознаването на лицеви емоции в сравнение с връстниците си 
с ЕПП. Освен това децата без EПП по-точно разпознаха всяка от шестте емоции 
в сравнение с децата с EПП, като междугруповите разлики по отношение на точ-
ността на разпознаване достигат статистическа значимост за емоциите щастие и 
отвращение. Що се отнася до ефекта на пола, установи се, че момичетата с EПП, 
и особено тези с интернализирани проблеми, бяха най-неточни в разпознаването 
на щастието и гнева. За разлика от тях момчетата с EПП, и особено тези с интер-
нализирани проблеми, показаха най-висока точност на разпознаване на емоцията 
„гняв“.

Ключови думи: емоционални и поведенчески проблеми, разпознаване на 
лицевите емоции, предучилищна възраст

ASSOCIATION BETWEEN EMOTIONAL AND BEHAVIORAL 
PROBLEMS AND FACIAL EMOTION RECOGNITION SKILLS IN GREEK 

PRESCHOOLERS

Alexandra Kourti, PhD student
 “Neofit Rilski” South-West University, alexkour1@hotmail.com 

Abstract: The article presents the results of a study aiming to investigate the 
association of emotional and behavioral problems (EBPs) with facial emotion recogni-
tion skills in Greek preschool children. For this purpose, 148 children (72 and 76 girls, 
aged 3.11-6.1 years; Mean age = 5.08 years, SD = 0.23) were studied with a Facial 
Emotion Recognition task, requiring recognition of the six basic emotions (anger, hap-
piness, fear, surprise, sadness. and disgust). Mothers were asked to complete the Greek 
version of the Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1Ѕ-5, Parent Report Form 
(Achenbach & Rescorla, 2000) rating their children’s externalizing and internalizing 
behavior problems. Preschoolers without EBPs demonstrated higher overall accuracy 
of facial emotion recognition in comparison to preschoolers with EBPs. Moreover, the 
preschoolers without EBPs recognized each of the six emotions more easily in com-
parison to preschoolers with EBPs, as the between-group differences in recognition 
accuracy for happiness and disgust were statistically significant.Regarding the effect 
of gender, it was found that the preschool girls with EBPs, and especially those with 
pure internalized problems, exhibited the lowest recognition accuracy of happiness and 
anger. In contrast, the preschool boys with EBPs, and especially those with pure inter-
nalizing problems, exhibited the highest recognition accuracy of anger.
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Key words: emotional and behavioral problems, facial emotion recognition, pre-
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СКАЛА ЗА КИБЕРВИКТИМИЗАЦИЯ И КИБЕРТОРМОЗ: ФАКТОРНА 
СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ В ИЗВАДКА С БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ

Ваня Николова, докторант 
катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“, v_nikolova@ff.uni-sofia.bg,  
nikolova.vania@gmail.com

Резюме: Изследването представя начална апробация за български условия 
на Скала за кибервиктимизация и кибертормоз (Cyber victim and bullying scale, 
CVBS)(Зetin et al., 2011). Скалата е разработена като изследователски инструмент 
за измерване проявите на кибервиктимизация и кибертормоз. Състои се от две 
отделни скали, които са огледални съдържателно. Скалата за кибервиктимизация 
(The Scale of the Cyber Victim, SCV) изследва степента на излагане на учениците 
на кибертормоз. Скалата за кибертормоз (The Scale of the Cyber Bullying, SCB) 
измерва степента на използване на кибертормоз (Çetin et al., 2011). Изследвани са 
694-ма юноши на възраст между 13 и 19 години, с пълни протоколи са 525. Екс-
плораторният факторен анализ свидетелства в полза на 3-факторния вариант за 
всяка от скалите (56,68% обяснена дисперсия при CVS и 55,37% при CBS), като 
няма съвпадение с нито една от оригиналните скали. Данните свидетелстват за 
добри равнища на вътрешна съгласуваност. Анализирани са връзките на Скалата 
за кибервиктимизация и кибертормоз (CVBS, Çetin et al., 2011) с Многомерна 
скала за агресивност (МСА, Калчев, 2009). Резултатите потвърждават психомет-
ричните характеристики на CVBS и перспективите за използване на инструмента 
с български юноши.

Ключови думи: кибервиктимизация, кибертормоз, CVBS, факторна струк-
тура, юноши

CYBER VICTIM AND BULLYING SCALE: FACTOR STRUCTURE AND 
RELIABILITY IN A BULGARIAN ADOLESCENTS SAMPLE

Vanya Nikolova, PhD student
 Department of General, Experimental, Developmental and Health Psychology 

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, v_nikolova@ff.uni-sofia.bg 

Abstract: The current study presents the process of the Bulgarian approbation 
of the Cyber victim and bullying scale (CVBS) (Çetin et al., 2011). CVBS is an in-
strument designed to assess manifestation of cyber victimization and cyber bullying. 
CVBS was arranged to consist of two sections that are designed so that they mirror 
the content. The Scale of the Cyber Victim (SCV) measures the level of exposure to 
cyber bullying. The Scale of the Cyber Bullying (SCB) measures the level of exhib-
iting cyber bullying (Çetin et al., 2011). The sample size is 694 adolescents with age 
range from 13 to 19, Listwise N= 525. Exploratory factor analysis was conducted 
based on the expected three-factor structure for each of the scales (56,68 % variance 
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explained in CVS and 55,37% variance explained in CBS), but not a single original 
subscale was reproduced. Data shows good levels of internal consistency. Links be-
tween the cyber victim and bullying scale (CVBS) (Çetin et al., 2011) and Multidi-
mensional Aggressiveness Scale (MSA, Kalchev, 2009) were analyzed. The results 
confirm instrument’s psychometric characteristics and its perspective of application 
with Bulgarian adolescents.

Key words: cyber victim, cyber bullying, CVBS, factor structure, adolescents.

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

Ваня Рачева, хоноруван асистент
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, психолог в РЦПППО – София, 

vanya_racheva_rc@abv.bg

Резюме: Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо-
то образование е специализирано обслужващо звено на Министерството на 
образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобща-
ващо образование в област София-град. Центърът предоставя методическа 
помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на еки-
пите в детските градини на територията на Столичната община. В рамките 
му функционира регионален екип за подкрепа на личностното развитие на 
деца и ученици със специални образователни потребности. Центърът има 
следните държавно определени функции: оценка на специалните потребно-
сти на деца и ученици; предоставяне на подкрепа от ресурсен учител, лого-
пед, психолог, слухово-речеви рехабилитатор, учител на деца със зрителни 
затруднения или друг специалист; одобрение на оценка на потребностите; 
повторна оценка; други функции. Ролята на психолога в РЦПППО – Со-
фия-град основно би могла да се представи в две направления. Психологът 
в регионалния екип за личностно развитие извършва оценка на потребно-
стите на дете/ученик, консултира семейството и учителите на детето, както 
и препоръчва одобрение на допълнителна подкрепа. Ролята на психолога, 
предоставящ допълнителна подкрепа, е свързана със системна и интензивна 
работа с децата със специални образователни потребности на място в дет-
ската градина или училището. Той консултира и участва активно в тяхното 
приобщаване във всички сфери на образователния процес, както и предоста-
вя подкрепа на семействата и учителите им. През проследяването на случай 
са илюстрирани предизвикателствата в диагностичната и консултативната 
работа на детския психолог.

Ключови думи: Регионален център за подкрепа на процеса на приобща-
ващото образование; допълнителна подкрепа; оценка на потребностите; деца 
и ученици със специални образователни потребности, психолог в Регионален 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
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TEAMWORK MODEL IN THE REGIONAL CENTER FOR SUPPORT OF 
THE INCLUSIVE EDUCATION PROCESS - SOFIA FOR ASSESSMENT 

AND PSYCHOLOGICAL CONSULTING OF CHILDREN WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS

Vanya Racheva, part-time Assistant
“St. Kliment Ohridski” Sofia University

Psychologist at RCSIEP, Sofia, vanya_racheva_rc@abv.bg

Abstract: The Regional Center for Support of the Inclusive Education Process 
is a specialized service unit of the Ministry of Education and Science for the im-
plementation of the state policy for inclusive education in the district of Sofia. The 
regional center provides methodological assistance to school teams to in support of 
personal development and to kindergarten teams in Sofia. Within the regional center, 
there is a regional team to support the personal development of children and students 
with special educational needs. The center has the following state-defined functions: 
- Assessment of the special needs of children and students; - Providing support from 
a resource teacher, speech therapist, psychologist, hearing and speech rehabilitator, 
teacher of children with visual impairments or another specialist; - Approval of needs 
assessment; - Re-evaluation; - Other functions;The role of the psychologist in The 
Regional Center for Support of the Inclusive Education Process could mainly be 
presented in two directions. The psychologist in the regional personal development 
team has the right to assess the needs of the child/student, to consult the family and 
the child’s teachers, as well as to recommend approval of additional support or not. 
The role of the psychologist providing additional support is related to systematic and 
intensive work with children with special educational needs on site in kindergarten 
or school. He consults and actively participates in the inclusion of children and stu-
dents with special educational needs in all areas of the educational process, as well as 
provides support to their families and teachers. Case examples illustrate challenges 
in the diagnostic and consulting work of the child psychologist within the educational 
system.

Key words: Regional Center for Support of the Inclusive Education Process, addi-
tional support, assessment of the needs of children and students with special educational 
needs, psychologist at the Regional Center to support the process of inclusive education

СОЦИО-КОГНИТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СЪЗНАТЕЛНОСТТА

асистент д-р Венелина Стоева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, venelinas@abv.bg

Резюме: В настоящия доклад съзнателността е представена през призмата 
на социо-когнитивната перспектива. Описани са идеята на Елън Лангър, както и 
основните взаимовръзки между когнитивните процеси. Изведени са взаимовръз-
ки с познавателните процеси „внимание“, „учене“, „памет“. Проведено е емпи-
рично изследване, за да се провери тенденцията към търсенето и създаването на 
новости, както и степента на ангажираност с определена дейност. Изведени са 
интересни взаимовръзки.
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Ключови думи: съзнателност, когниция, избор

SOCIO-COGNITIVE PERSPECTIVES OF MINDFULNESS

Venelina Stoeva, Assistant, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, venelinas@abv.bg

Abstract: In this material mindfulness is presented through the socio-cognitive 
perspective. Ellen Langer’s idea is described as well as the main interrelationships 
between cognitive processes. Interrelations with the cognitive processes: attention, 
learning, and memory are derived. An empirical study has been conducted to examine 
the trend towards seeking news, creating news, and the degree of engagement with a 
particular activity. The results show interesting relationships. 

Key words: mindfulness, cognition, choice

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

главен асистент д-р Гергана Славчева-Андонова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, slavcheva@uni-plovdiv.bg

Резюме: В статията са представени данни за психологическите характе-
ристики на интернет потреблението в юношеска възраст относно време на пре-
биваване в интернет; емоционални преживявания, свързани с интернет; отно-
шение на родители и приятели към виртуалния живот на юношите; влияние на 
интернет върху учебната дейност и академичната успеваемост; приятелства и 
личностна изява в интернет; дейности в интернет. Изследването е проведено с 
339 юноши на възраст между 13 и 17 години. Психологическите характеристики 
на интернет потреблението при юношите са изследвани чрез авторски анкетен 
въпросник. Получените резултати доказват, че преобладаващата част от юно-
шите преживяват удоволствие, когато са в интернет, а за част от тях пребива-
ването във виртуалната среда е значима личностна потребност. Констатират се 
данни за рискови влияния на интернет върху юношите, свързани със силно емо-
ционално обвързване с виртуалния живот, създаване на приятелства единствено 
чрез интернет, влошаване на качеството на учебната дейност, безпрепятствен 
достъп до нецензурирана информация в интернет. Най-продължително време 
пребивават в интернет юношите, които преживяват удоволствие или силна емо-
ционална обвързаност с виртуалната среда. Изследователските данни доказват, 
че е необходимо да бъдат детайлно популяризирани сред юношите възможни-
те вредни въздействия на интернет по отношение на продължителното стоене 
пред екрана на свързващите устройства; силното емоционално обвързване с 
виртуалния живот; възможните рискове на общуването в интернет; рисковете 
при използване на информация от интернет. Необходимо е да се популяризира 
сред родителите информация за осъществяване на ефективен контрол върху по-
ведението на юношите във виртуалната среда.

Ключови думи: психологически характеристики, интернет потребление, 
юношеска възраст
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INTERNET USE DURING 
ADOLESCENCE

Gergana Slavcheva-Andonova, Chief Assistant, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, slavcheva@uni-plovdiv.bg

Abstract: The article presents data about the psychological characteristics of the 
Internet use of modern adolescents regarding: time of stay on the Internet, Internet-related 
emotional experiences, attitude of parents and friends towards the virtual life of ado-
lescents, Internet influences on learning activity and academic success, friendships and 
personal expression on the Internet, Internet activities. The survey was conducted with 
339 teenagers from Bulgaria aged between 13 and 17, who are the Internet service users. 
The psychological characteristics of the Internet use of adolescents were investigated 
through a survey questionnaire designed by the author. The results show that the majority 
of adolescents enjoy the experience when they are on the Internet, and for some of them, 
the time spent in the virtual environment is a significant personal need. There is evidence 
of Internet-related risk influences on adolescents related to strong emotional engagement 
with virtual life, the creation of friendships only through the internet, the deterioration of 
the quality of learning activity, unobstructed access to uncensored information on the In-
ternet. The longest time on the Internet is spent by adolescents who enjoy or have strong 
emotional attachment to the virtual environment. Research data prove that teenagers need 
to be familiarized with some possible harmful effects of the Internet usage with regard to 
the prolonged stay in front of the screen of the connecting devices, the strong emotional 
attachment to virtual life, the possible risks of communicating on the Internet, the risks 
of using information from the Internet. Parents need to be informed about the effective 
control of the behaviour of adolescents in the cyberspace.

Key words: psychological characteristics, internet use, adolescence

КЪМ ПРОФИЛА НА ГЕНЕРАТИВНИЯ ВЪЗРАСТЕН: ДЕМОГРАФСКИ, 
РЕЛАЦИОННИ И ЛИЧНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ

главен асистент д-р Диана Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

 dahristova@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Генеративността (Erikson, 1950) е социалнозначим аспект на иден-
тичността, който намира израз в диспозиции и поведение, ориентирани към про-
дуктивност и творчество, алтруистично мотивирани от заинтересованост към 
следващото поколение, възпроизводството на културата и общността. Представе-
ното изследване си поставя за цел да разкрие нейните демографски, релационни 
и личностни предиктори. Участници в изследването са 237 души (70% жени, 30% 
мъже) на средна възраст 34.74 години (SD = 14.37), които отговориха анонимно на 
въпроси, включени в Скалата за генеративност (McAdams, & deSt. Aubin, 1992), 
Кратката скала за социална подкрепа (Shakespeare-Finch, & Obst, 2011) и наско-
ро предложената скала „Светлата триада“ (Kaufman еt al., 2019). Събрана беше и 
информация за техните демографски характеристики. Статистическият анализ на 
резултатите идентифицира семейното положение (β = .140; p<.05) и образователно-
то ниво (β = .207; p<.01) като значими демографски предиктори на генеративност-
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та: F(3,234) = 11.317; p<.001. За различията в генеративността допринасят значимо 
F(7,230) = 17.033; p<.001, двата аспекта на даването на социална подкрепа (инстру-
ментална: β = .262; p<.001; емоционална: β = 210; p<.01). От перспективата на мо-
дела „Светлата триада“ генеративността се прогнозира статистически значимо: F 
(5,228) = 12.872, p< .001, от чертите „хуманизъм“ (β = .237; p<.001) и „кантианизъм“ 
(β = .129; p<.05). Дискусията анализира релевантността на получените резултати 
за потвърждаването и обогатяването на развитийните модели на генеративността.

Ключови думи: генеративност, социална подкрепа, Светла триада

TOWARD THE GENERATIVE ADULT’S PROFILE: DEMOGRAPHIC, 
RELATIONAL AND PERSONALITY-REALTED PREDICTORS

Diana Christova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, dahristova@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Generativity (Erikson, E., 1950) is a socially significant aspect of identity 
that finds expression in dispositions and behaviors oriented towards productivity and cre-
ativity, altruistically motivated by concern for the next generation, reproduction of culture 
and community. This study aims to clarify its demographic, relational and personality 
related predictors. The sample consisted of 237 participants (70 % women, 30 % men) 
with mean age 34.74 years, who answered questions about their socio-demographics and 
completed the Loyola Generativity Scale (McAdams, D. P.,& de St. Aubin, E. D., 1992), 
the Brief 2-Way Social Support Scale (Shakespeare-Finch, J. & Obst, P. L., 2011), and 
the Light Triad Scale (Kaufman,  et al., 2019). Statistical analysis identified marital status 
(β = .140; p <.05) and educational level (β = .207; p <.01) as significant demographic 
predictors of generativity (F (3,234) = 11,317; p < .001). The two aspects of giving social 
support contribute significantly (F (7,230) = 17,033; p <.001) to the differences in gener-
ativity (instrumental: β = .262; p <.001; emotional: β = 210; p <.01). From the perspective 
of the Light Triad model, generativity is predicted (F (5, 228) = 12.872, p <.001) by the 
traits Humanism (β = .237; p <.0001) and Kantianism (β = .129; p <.05).

The discussion analyzes the relevance of the results for the confirmation and en-
richment of the developmental models of generativity.

Key words: generativity, social support, Light Triad

РАННОТО ЛЕКСИКАЛНО РАЗВИТИЕ НА ГОЛЯМА ИЗВАДКА ДЕЦА  
В БЪЛГАРСКА ЕЗИКОВА СРЕДА 

доцент д-р Елена Андонова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

eandonova@nbu.bg

Резюме: Психолингвистиката на развитието изучава уменията на децата за 
усвояване на език и за обработка на езикова информация, механизмите и етапите 
на развитие на речта и общуването в контекста на общото познавателно развитие. 
У нас има недостиг на системна информация за тези процеси при деца, усвоя-
ващи български език в ранно детство. Малкото известни данни се основават на 
ограничени извадки от наблюдение на речевото поведение на няколко деца и без 
словесното богатство да попада в изследователския фокус. Целта на този доклад 
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е да представи резултати от дългогодишно изследване на лексикалното разви-
тие на голяма извадка от деца. Данните са събрани чрез родителски въпросник 
ВЕРБА (Въпросник за езиковото развитие на български в адаптация), адаптация 
към българската езикова среда на най-широко използвания инструмент за про-
следяване и оценка на езиково развитие в международен контекст – MacArthur 
Bates Communicative Development Inventory. Извадката се състои от родители на 
над 600 деца на възраст от 16 до 30-месечна възраст. Информацията се основава 
на чеклист формат за няколкостотин думи, обособени в 22 смислови категории. 
Резултатите от изследването очертават нарастването на активния речников запас 
на децата в тази възраст, влиянието на социо-демографски показатели и значи-
телните индивидуални различия, които се наблюдават също и в изследвания на 
други езици. Установяването на нормативни показатели за ранното лексикално 
развитие на български език ще е от полза не само за изследователите, но и за 
практическата оценка на детското развитие и оценка на въздействието на интер-
венции и програми за детско развитие до 3-годишна възраст. 

Ключови думи: усвояване на език, лексикално развитие, ВЕРБА, психо-
лингвистика

EARLY LEXICAL DEVELOPMENT OF A LARGE SAMPLE OF 
BULGARIAN CHILDREN 

Elena Andonova, Associate Professor, PhD
Department of Cognitive Science and Psychology 
New Bulgarian University, eandonova@nbu.bg

Abstract: Developmental psycholinguistics studies children’s ability to acquire 
and process language, the mechanisms and stages of the development of speech and 
communication in the context of general cognitive development. Very little systematic 
information is available about the development of these processes in early childhood 
in children acquiring Bulgarian. This report aims at presenting the results of a lengthy 
study of the lexical development of a large sample of children in Bulgaria. The data 
were collected by means of parental reports (QLDBA Questionnaire on Linguistic De-
velopment of Bulgarian in Adaptation), through the adaptation for the Bulgarian lan-
guage and cultural context of the most widely used and internationally acknowledged 
instrument for tracing and assessing language development – the MacArthur Bates 
Communicative Development Inventory (Words & Sentences). The sample consists of 
parents of more than 600 children between 16 and 30 months of age. The information 
is based on a checklist format for several hundred words in twenty-two semantic cate-
gories. The results of this study point to the growth of the active vocabulary of children 
at this age, the impact of socio-demographic indicators and the considerable individual 
variation which has also been attested in previous studies of children acquiring other 
languages. The establishment of normative data on early lexical development in Bul-
garian will benefit not only research in this field but also the work of practitioners in 
their assessment of child development as well as assessment studies for intervention 
and training programs in child development up to the age of three. 

Key words: language acquisition, lexical development, MacArthur Bates CDI, 
psycholinguistics 



47

ПРИВЪРЗАНОСТ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И АЗ-ОБРАЗ 

Емилия Кърджилова, докторант
  Фондация „Общество на децата“, childrensocietybg@gmail.com

Резюме: „Привързаността“ описва връзката (емоционална) между едно 
лице и/или друго. Това са високо разграничаващи и много специфични връзки. 
Отношенията на привързаност, както и в случая с „обектните отношения“, могат 
да се развият във всички възрасти. Те никога не трябва да се тълкуват като знак 
за незрялост и безпомощност. Хипотетично първоначалната връзка е вероятно 
да се формира спрямо майката; съществуват нови отношения към други близки 
до бебето лица. Привързаността на децата към майките им в ранна възраст има 
много голяма значимост и се отразява върху живота им, но не само в тази възраст, 
а и по-късно. Подробно е документирано значението на здравите връзки между 
децата и техния родител като един от защитните фактори, които са ключови за 
справяне с последващи поведения. Взаимоотношенията майка – дете са описа-
ни в настоящия доклад по три основни начина: като „обектни отношения“, като 
отношения на „зависимост“ и на „привързаност и всички те допринасят в изклю-
чителна степен. 

Цели на проучването: Изследване на теориите, които стоят в основата на 
детската привързаност, развитието на Аза и Аз-образа на децата; установяване на 
социално-емоционалните области в развитието и областите на несигурно свърза-
ните и травматизирани деца; идентифициране на възможните средства за защита 
на неблагоприятните резултати при несигурно свързаните деца. 

Изследователски въпроси: Каква е ролята на терапевтите в справянето със 
социално-емоционалните сфери на развитие и областите на несигурно свързани-
те и травматизирани деца? Ще се научат ли деца с травми в ранната възраст да се 
саморегулират до съвършенство? Родителите, които може би са претърпели меж-
дуличностна травма, нуждаят ли се от отделни сесии, преди да се присъединят 
към децата си?

Ключови думи: привързаност, детско развитие, Аз-образ, ранно детство, 
майка, обектни отношения 

ATTACHMENT IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AND IMAGE OF 
THE SELF

Emilia Kardzhilova, PhD student
Children’s Society Foundation Bulgaria, childrensocietybg@gmail.com

Abstract: “Attachment” describes a relationship (tie of affection) between one 
person and/or another. Attachment relationships are highly discriminating and highly 
specific. Attachments, just like in the case of “object relations,” can happen at all ages. 
They should never be interpreted as a sign of immaturity and helplessness. Hypotheti-
cally, the initial tie is likely to be formed to the mother; however, there is room for new 
attachments to few other specific persons around the infant. Attachment of children to 
their mothers at a a very young age has a strong impact on their lives at that tender age 
as well as later in life. Several past studies have extensively documented the signifi-
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cance of healthy relationships between children and their parent as one of the protective 
factors which are key to addressing delinquent behaviours later in life. Mother-child 
relationships can be described in this report in three major ways: “object relations,” 
“dependency,” and “attachment”, all of which immensely contribute to formulation and 
development of early personal relations. 

Objectives of the study: To explore the theories which anchor childhood attach-
ment, development of self and image of children; to establish the developmental, emo-
tional and social spheres and domains of insecure attached and traumatized children; to 
identify possible therapies to insecure infant attachment outcomes. 

Research questions: What is the role of therapists in addressing the emotional and 
social spheres and domains of poorly attached and traumatized infants? Will children 
with a traumatized infancy learn self-regulation to perfection? Do parents who may 
have suffered interpersonal trauma need separate therapy sessions before joining their 
children’s?

Key words: attachment, child development, self-image, early childhood, mother, 
object relations

ЕФЕКТИ НА РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ 
ЕЗИКОВАТА ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Eмилия Павлова, студент
 Югозападен университет „Неофит Рилски“,  

epavlova731@gmail.com
професор д-р Иванка Асенова

Югозападен университет „Неофит Рилски“, asenova_iva@swu.bg 

Резюме: Привеждат се данните от изследване, целящо проучването на ефек-
тите на активното ранно чуждоезиково обучение в училищни условия върху ла-
терализацията на майчиния език при деца в училищна възраст. С дихотичен тест 
със срички от типа „съгласен – гласен“ са изследвани общо 64 деца на възраст от 
7 до 15 години, разделени в две групи по критерий „брой и степен на владеене на 
чужди езици“. Eксперименталната група (мултилингви) включва 32 деца (ср. въз-
раст = 8,1; 16 момчета), които изучават два или повече чужди езика в St. George 
International School & Preschool – София, или в British International School Classic 
– Пловдив, и ги владеят на добро/много добро ниво. Контролната група, условно 
наречена група монолингви, включва 32 деца (ср. възраст = 8 години и 3 месеца; 
16 момчета), които са ученици в общообразователни училища и изучават един 
чужд език според предвиденото в учебния план. Получените резултати показват, 
че както на групово, така и на индивидуално ниво монолингвите демонстрират 
типичното лявохемисферно преимущество за езикова перцепция, докато мулти-
лингвите демонстрират атипично дяснохемисферно преимущество. Междугру-
повото сравняване на перформанса на дихотичния тест открива несъществено 
по-добра перцептивна ефективност при групата мултилингви в сравнение с гру-
пата монолингви.

Ключови думи: езикова латерализация, дихотично слушане, мултилингви-
зъм, ранно чуждоезиково обучение
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EFFECTS OF EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN FORMAL 
SCHOOLING ON LANGUAGE LATERALIZATION IN SCHOOL-AGED 

CHILDREN

Emiliya Pavlova, student
“Neofit Rilski” South-West University, epavlova731@gmail.com

Ivanka Asenova, Professor, DSc
“Neofit Rilski” South-West University, asenova_iva@swu.bg

Abstract: The article presents the results of a study aiming to investigate the 
effects of early and active foreign language learning in formal schooling on language 
lateralization in school-aged children. A total of 64 children aged 7-15 (Mean age = 
8,1; 16 boys) divided into two groups according to the number and the level of for-
eign language proficiency were examined by dichotic listening test (CV-syllables). The 
experimental group (multilinguals) included 32 children (Mean age = 8 years and 3 
months; 16 boys) who have learned two or more foreign languages in St. Louis. George 
International School & Preschool - Sofia, or in British International School Classic - 
Plovdiv, and have mastered them at a good/ very good level. The control group, pro-
visionally called the monolingual group, included 32 children (Mean age = 8 years 
and 3 months; 16 boys) who were students in general education schools and studied a 
foreign language as provided in the compulsory curriculum. The results showed that 
both at the group and at the individual level, monolinguals demonstrated the typical left 
hemispheric advantage for language perception, while multilinguals demonstrated an 
atypical right hemispheric advantage. The between-group comparison of the dichotic 
task performance revealed insignificantly better perceptual efficiency for the group of 
multilinguals compared to the group of monolinguals.

Key words: language lateralization, dichotic listening, multilingualism, early for-
eign language learning

ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО – МНОГОСТРАНЕН, ХЕТЕРОГЕНЕН 
ДЕФИЦИТ

главен асистент дпн йорданка Лалова
Институт за изследване на населението и човека, БАН, j_lalova@doctor.bg

доцент дфн Юлиана Душанова 
Институт по невробиология, БАН, juliana@bio.bas.bg

Антоанета Калонкина 
логопед, Логопедичен център – София, Министерство на образованието и 

науката, akalonkina@abv.bg

Резюме: Целта на настоящата работа е да изследва многостранния, хетеро-
генен характер на дефицитите при дислексия на развитието, свързан не само с 
фонологични дефицити, но и с нарушения в писмената реч, със зрително-прос-
транствени дисфункции и такива на вниманието. Проведено е изследване за 
извадка от 39 български деца от II – III клас, диагностицирани с дислексия на 
развитието. За да бъдат обхванати различните дефицити при дислексията на раз-
витието, бяха приложени специализирани психологични тестове, като теста за се-
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рийно назоваване, оригинални психофизични зрително-пространствени тестове 
и такива за внимание. Резултатите показват както по-големия брой грешки, така 
и значимо забавяне при изпълнение при всички тестове. Благодарности: Фонд 
„Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката (проект 
DN05/14-2016).

Ключови думи: дислексия, зрително-пространствена дис функция, дефицит 
на вниманието, тест за серийно назоваване, психофизични зрително-простран-
ствени тестове

DEVELOPMENTAL DYSLEXIA - A MULTIFACETED, HETEROGENEOUS 
DEFICIT

Yordanka Lalova, Chief Assistant, DSc 
Institute of Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences,  

j_lalova@doctor.bg
 Juliana Dushanova, Associate Professor, DSc

Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences, juliana@bio.bas.bg
Antoaneta Kalonkina, Logopedist 

Centre for Speech Therapy, Ministry of Education and Science, akalonkina@abv.bg

Abstract: The present work aims to study the multifaceted, heterogeneous nature 
of deficits in developmental dyslexia (DD), which is associated not only with phono-
logical deficits but also with disorders of written speech, visual-spatial dysfunctions, 
and those of attention. A study is conducted for a sample of 39 Bulgarian children 
from grades 2-3, diagnosed with DD. To cover the various deficits in DD, specialized 
psychological tests such as the serial naming test, as well as original psychophysical 
visual-spatial and attention tests were applied. The results show both a higher number 
of errors and a significant delay in performance in all tests.

Key words: dyslexia, visual-spatial dysfunctions, attention deficit, serial naming 
test, psychophysical visual-spatial tests

РИСКОВЕ ЗА ТЕМПЕРАМЕНТА, РОДИТЕЛСТВОТО И ДЕТСКОТО 
РАЗВИТИЕ

Лазар Атмаджов, докторант
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, lazar.atmadzhov@gmail.com

Резюме: Когато говорим за темперамент, обикновено се отнася до разликите 
в реактивността и саморегулирането, чиято основа е биологична. Изследванията 
по тази тема се фокусират повече върху определени измерения на темперамен-
та: саморегулация или доброволен контрол, като цяло положителна емоционална 
реактивност или отрицателна емоционална реактивност. Също така и по-специ-
фични аспекти на отрицателната емоционалност, като страх (инхибиране и гняв), 
раздразнителност. В проведените изследвания се цели да се прецени дали разме-
рите на темперамента предсказват способността на децата да се адаптират към 
дадени условия на по-късна възраст. В допълнение са разгледани някои изслед-
вания, които са се фокусирали върху това, как темпераментът и родителството се 
съчетават, за да прогнозират детските резултати напред във времето. Отчетено 
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е, че родителската топлина (подкрепа и обич) и твърд контрол (дисциплина, на-
пътствия и граници) са аспекти, които бяха определени като особено важни в 
това отношение. Не може категорично да се каже, че е налице зависимост между 
детския темперамент и родителското отношение в юношеската възраст, защото 
в този жизнен етап са налице и други силни фактори, оказващи влияние върху 
поведението.

Ключови думи: риск, темперамент, стилове, родителски послания, деца, ре-
сурси за промяна

RISKS TO TEMPERAMENT, PARENTING, AND CHILD DEVELOPMENT

Lazar Atmadzhov, PhD student
 “Paisii Hilendarski” Plovdiv University, lazar.atmadzhov@gmail.com 

Abstract: When we talk about temperament, it usually refers to the differences in 
reactivity and self-regulation, which are biologically based. Research on this topic fo-
cuses more on certain dimensions of temperament: self-regulation or voluntary control, 
generally positive emotional reactivity or negative emotional reactivity. Also, more 
specific aspects of negative emotionality such as fear (inhibition and anger), irritability. 
The research aims to assess whether temperament levels predict children’s ability to 
adapt to certain conditions at a later age. In addition, some studies focused on how tem-
perament and parenting combine to predict children’s outcomes over time have been 
reviewed. Parental warmth (support and love) and firm control (discipline, guidance, 
and boundaries) were recognized as aspects that were identified as particularly impor-
tant in this regard. It cannot be stated categorically that there is a relationship between 
the child’s temperament and parental attitudes in adolescence because at this stage of 
life there are other strong factors influencing behavior.

Key words: risk, temperament, styles, parental messages, children, resources for 
change

ПОЛОВИ РАЗЛИЧИЯ В УМЕНИЯТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И 
НАЗОВАВАНЕ НА ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ

Мария Курти, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, pre11093maria@gmail.com

професор д-р Иванка Асенова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, asenova_iva@swu.bg

Резюме: С цел верифициране на хипотезата, че от ранна възраст полът по-
влиява способността за разпознаване и назоваване на емоциите, 236 деца на въз-
раст от 3 години и 10 месеца до 6 години и 3 месеца (ср. възраст = 5,21 години, 
SD = 0,16; 112 момчета) бяха изследвани с две различни оценъчни задачи: задача 
за идентифициране на лицеви емоции и задача за назоваване на лицеви емоции, 
изискващи разпознаването/назоваването на шестте базисни емоции (гняв, щас-
тие, страх, изненада, тъга и отвращение). Резултатите показаха, че момичетата 
в предучилищна възраст имат малко по-добре развити способности за разпозна-
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ване и назоваване на лицеви емоции в сравнение с момчетата на същата възраст. 
По отношение на половите различия в точността на разпознаване и назоваване 
на всяка категория емоции резултатите показаха, че момичетата статистически 
значимо по-точно разпознават и назовават емоцията „изненада“ в сравнение с 
момчетата.

Ключови думи: различия между половете, предучилищна възраст, разпоз-
наване на емоции и етикетиране

GENDER DIFFERENCES IN FACIAL EMOTION RECOGNITION AND 
LABELING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

Maria Kourti, PhD student 
“Neofit Rilski” South-West University, pre11093maria@gmail.com

Ivanka Asenova, Professor, DSc
“Neofit Rilski” South-West University, asenova_iva@swu.bg

Abstract: With the aim to verify the hypothesis that from an early age gender 
affects the abilities to recognize and label emotions, 236 children ranging from 3 years 
and 10 months to 6 years and 3 months old (Mean age = 5.21 years, SD = 0.16; 112 
boys) were studied with two different judgment tasks: a Facial Emotion Recognition 
task and a Facial Emotion Labeling task, requiring the recognition/labeling of the 
six basic emotions (anger, happiness, fear, surprise, sadness and disgust). The results 
showed that preschool girls had slightly better developed facial emotion recognition 
and labeling abilities in comparison with preschool boys. With regard to gender-related 
differences in accuracy of recognition and labeling for each emotion category, the re-
sults revealed that girls were significantly more accurate at recognition and labeling of 
surprise in comparison to preschool boys.

Key words: gender differences, preschool age, emotion recognition and labeling

ПСИХОЛОГЪТ В ЗДРАВНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: САМОТА, САМОРЕФЛЕКСИЯ И ГЕНЕРАТИВНОСТ

доцент д-р Камелия Ханчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, hancheva@phls.uni-sofia.bg

главен асистент д-р Диана Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, dahristova@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Психологическата професия с етапите на интегрираност в индиви-
дуалната идентичност и предизвикателствата на реализацията в практикуването 
ѝ стоят във фокуса на настоящото емпирично изследване. То е планирано в отго-
вор на заявки в супервизационна работа, където практикуващи психолози споде-
лят преживяването си за маргиналност и изолираност от стила на организации и 
работна среда. Водещият изследователски въпрос цели да разкрие връзката меж-
ду характерния за професията капацитет за саморефлексия, нагласите към гене-
ративност и степента на преживяна самота в професионален аспект. Използвани 
са българските версии на Скалата за самота на Калифорнийския университет – 
UCLA (модификация за работна среда), Скалата за обща емпатия (BES), Въпрос-
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никът за ментализация (MentS) и Скалата за генеративност (LGS). Изследване-
то е проведено анонимно, онлайн и е адресирано към психолози, практикуващи 
в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги. Извадката 
(N = 116) отразява съотношението на заетите психолози в тези сфери, с най го-
лямо представителство на работещите в училищни и предучилищни институции 
(47%). Половината от психолозите работят в съответните организации от средно 
18 месеца, 35% от 5 години и 25% над 7 години. Резултатите разкриват очаквана 
положителна връзка (r = .45 – .64, p<.000) между капацитета за саморефлексия, 
емпатия и генеративност. Интересна е зависимостта между преживяната самота, 
която възпрепятства проявите и развитието на генеративността: F(38,115) = 2.179, 
p<0.002. За нивото на преживяна самота статистически значимо допринася само 
натрупването на травматични събития: F(6,115) = 3.29, p<0.005). В дискусията 
въз основа на развитийните теоретични модели се обсъждат някои практически 
приложения на разкритите връзки и зависимости в процесите на лично и профе-
сионално развитие.

Ключови думи: Скала за самота, генеративност, ментализация, емпатия, 
психолог

THE PSYCHOLOGIST IN HOSPITALS, EDUCATIONAL SYSTEM 
AND SOCIAL SERVICES: LONELINESS, SELF-REFLECTION AND 

GENERATIVITY

Camellia Hancheva, Associate Professor, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Diana Hristova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, dahristova@phls.uni-sofia.bg

Abstract: The focus of the present empirical research is on the integration of 
psychological profession in individual identity. Challenges of the applied psychologi-
cal knowledge and professional realization are considered. The research was planned 
in response to reoccurrence in supervision of certain topics and experiences, namely 
the sense of isolation and marginalization from the dominant organizational culture in 
the work environment. The leading research question aims to reveal the relationship 
between the self-reflection capacity typical for the profession, attitudes towards genera-
tivity and the degree of loneliness experienced in a professional context. The Bulgarian 
versions of the University of California Solitude Scale (UCLA) (modified for work 
environment), Basic Empathy Scale (BES), Mentalization Questionnaire (MentS), and 
Loyola Generativity Scale (LGS) were used. The study was conducted anonymously, 
online, and was addressed to psychologists practicing in the field of education, health 
care and social services. The sample (N = 116) keeps the ratio of employed psycholo-
gists in these areas, with the largest representation of employees in school and kinder-
garten institutions (47%). Duration of working in the organization is as follows: half of 
the psychologists have been working in the respective organizations for an average of 
18 months, 35% for 5 years and 25% for over 7 years. The results reveal an expected 
positive relationship (r = .45 - .64, p <.000) between the capacity for self-reflection, 
empathy and generativity. Interesting is the relationship between the experienced lone-
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liness, which hinders the manifestations and development of generativity (F (38,115) 
= 2.179, p <0.002). Only the accumulation of traumatic events contributed statistically 
significantly to the level of loneliness experienced (F (6,115) = 3.29, p <0.005). The 
discussion is based on the life-span developmental models. Practical applications of the 
revealed connections and dependencies in the processes of personal and professional 
development are discussed.

Key words: loneliness scale, generativity, mentality, empathy, psychologist

САМОРЕГУЛАЦИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – ФАКТОРИ И ВЛИЯНИЯ

доцент д-р Камелия Ханчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Кристиян Денчев 

Резюме: Способността за саморегулация се приема за един от маркерите на 
психосоциална и емоционална зрялост. Юношеството, като турбулентен етап от раз-
витието, на прехода между детството и зрелостта, представя възможност за наблюде-
ние и изследване на процеси, влияния и формации, които опеделят по-късното функ-
циониране и адаптация. Стресогенни влияния и събития от детството оказват дъл-
госрочни последици върху физическото и психичното здраве на хората, но малко са 
изследванията, които проследяват медииращите променливи на тези влияния. Целта 
на настоящото изследване е да установи наличието на връзки между травматичните 
преживявания в детството и степента на саморегулация, саморефлексия и използва-
не на зрели защитни механизми в юношеска възраст при масова българска извадка. 
В изследването са включени 105 юноши (55% момчета; 12 – 18 години, M = 14.3, 
SD = 1.5) от регионален, нестоличен град. Пилотирани са българската адаптация 
на Юношеския въпросник за саморегулация (ASRI – Moilanen, 2007), адаптираните 
въпросници за защитните механизми (Bond, 1986; Ханчева, 2010) и рефлексивните 
функции в юношеска възраст (RFQY – Sharp et al., 2009; Ханчева, 2018). Въз основа 
на статистически анализи и теоретични аргументи е предложената нова фактурна 
структура на въпросника за саморегулация. Резултатите разкриват очаквана положи-
телна връзка (r = .39, p<.000) между ниско ниво на саморегулация и незрели защити. 
Поради малкия размер на извадката единичният линеен регресионен анализ показва 
тенденции различни стресогенни събития (загуба, развод, насилие в семейството) да 
прогнозират ниските нива на саморегулация: F(1,103) 4.023 = ,p<0.04, и незрелите за-
щити: F(1,103) 3.167 = ,p<0.07. В дискусията се обсъждат методологичните проблеми 
в изследването на саморегулация със самоотчетни въпросници. Акцентира се върху 
възможността саморегулацията да бъде един възможен, опосредстващ негативните 
влияния фактор от детството към зрелостта.

Ключови думи: Скала за саморегулация в юношеска възраст, защитни меха-
низми, саморефлексия, травма

SELF-REGULATION IN ADOLESCENCE - FACTORS AND INFLUENCES

Camellia Hancheva, Associate Professor, PhD 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Kristian Denchev
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Abstract: The ability to self-regulate is considered one of the markers of psy-
chosocial and emotional maturity. Adolescence, as a turbulent stage of development 
marking the transition between childhood and adulthood, presents an opportunity 
to observe and study the processes, influences, and formations that determine the 
later functioning and adaptation. Stressors of various nature and adverse events have 
long-term effects on people’s physical and mental health, but there are few studies 
that track the mediating variables of these influences. The aim of the present study 
is to establish the existence of links between traumatic experiences in childhood and 
the degree of self-regulation, self-reflection, and the use of mature defense mecha-
nisms in adolescence in a mass Bulgarian sample. The study included 105 adoles-
cents (55% boys; 12-18 years, M = 14.3, sd = 1.5) from a regional, non-capital city. 
The Bulgarian adaptation of the Adolescent Questionnaire for Self-Regulation (ASRI 
- Moilanen, 2007), the adapted questionnaires for the Protective Mechanisms (Bond, 
1986; Hancheva, 2010), and Reflexive Functions in Adolescence (RFQY - Sharp 
et al., 2009; Hancheva, 2018) were piloted. Based on statistical analyzes and theo-
retical arguments, a new structure of the self-regulation questionnaire is proposed. 
The results reveal an expected positive relationship (r = .39, p <.000) between low 
self-regulation and immature defenses. Due to the small sample size, the single lin-
ear regression analysis represents only tendencies for various stressful events (loss, 
divorce, domestic violence) to predict low levels of self-regulation (F (1,103) 4.023 
=, p <0.04) and immature defenses (F (1,103) 3.167 =, p <0.07). The discussion ex-
amines the methodological problems in the study of self-regulation with self-report 
questionnaires. Emphasis is placed on the possibility of self-regulation to be a factor 
mediating negative influence from childhood to adulthood.

Key words: adolescent self-regulation scale, defense mechanisms, self-reflection, 
trauma

ДИАГНОСТИКА НА ЕМОЦИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ 
С ВРЪСТНИЦИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

доцент д-р Кирилка Тагарева 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, tagareva_k_s@abv.bg

Резюме: Целта на изследването е изучаване на равнището на развитие на емо-
ционално-практическата форма на общуване при връстниците. Представено е ем-
пирично изследване с 12 деца на възраст между 2 и 4 години, които се възпитават в 
семейства и посещават детски образователни заведения. Използвана е диагности-
ка за определяне равнището на общуване с връстниците, разработена в научното 
направление на Мая Лисина. Оценяват се 5 параметъра: интерес към връстника, 
инициативност, чувствителност, просоциални действия и средства за общуване в 
4 експериментални ситуации: непосредствено общуване, емоционално общуване 
с участие на възрастния, съвместна дейност с предмети, един предмет за двама. 
Резултатите показват, че при 50% от изследваните деца се диагностицира средно 
равнище на развитие на общуването, при 17% се отчита високо ниво, а при 33% 
– ниско ново на развитие на емоционално-практическото общуване. Направени са 
някои възможни интерпретации, обясняващи получените резултати.
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Ключови думи: деца, общуване, връстници, игра, емоции

DIAGNOSIS OF EMOTIONAL-PRACTICAL COMMUNICATION WITH 
PEERS IN EARLY CHILDHOOD

KirilkaTagareva, Associate Professor, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, tagareva_k_s@abv.bg 

Abstract: The aim of the research is to study the level of development of the 
emotional-practical form of peer communication. An empirical study is presented 
with 12 children aged between 2 and 4 years, who are being raised in families and at-
tend children’s educational institutions. Diagnostics that was developed in the scien-
tific field of Maya Lisina is used to determine the level of communication with peers. 
Five parameters are evaluated: interest in peers, initiative, sensitivity, prosocial ac-
tions, means of communication in 4 experimental situations: Direct communication, 
Emotional communication with the participation of an adult, Joint activity with ob-
jects, One subject for two. The results of the study show that in 50% of the examined 
children a medium level of communication development is diagnosed, in 17% a high 
level is reported, and in 33% - a low, new level of development of emotional-practi-
cal communication. Some possible interpretations which explain the obtained results 
were given. 

Key words: children, communication, peers, play, emotions

ЕМОЦИОНАЛЕН БАЛАНС, СПРАВЯНЕ И ПРЕУСПЯВАНЕ СРЕД 
УЧЕНИЦИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Красен Фердинандов, училищен психолог
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“,  

krasenferdinandov@gmail.com

Резюме: Представени са резултати от апробационно изследване със скали 
за измерване на афективния баланс (Bradburn, 1969), начините за справяне със 
стреса (Carver, 1997) и нивото на преуспяване (Suh et al., 2010). Използвани са 
две форми на анонимно допитване – „хартия и химикал“ преди COVID-19 и елек-
тронен формат по време на COVID-19 кризата. Резултатите показват оптимален 
афективен баланс, преобладаващо целеустремени стратегии за справяне и високо 
ниво на преуспяване по време на дистанционното обучение въпреки предизвика-
телствата на изолацията.

Ключови думи: афективен баланс, справяне със стреса, преуспяване, 
COVID-19, дистанционно обучение

HIGH-SCHOOL JUNIORS AND SINIORS’AFFECTIVE BALANCE, COPING 
AND THRIVING BEFORE AND DURING THE COVID-19

Krasen Ferdinandov, School Psychologist
“Paisii Hilendarski” Mathematical High-School of Sofia,  

krasenferdinandov@gmail.com

Abstract: The current scientific report presents results of an approbation research 
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with scales measuring affective balance (Bradburn, 1969), coping (Carver, 1997) and 
the level of thriving (Suh et al., 2010). Two forms of anonymous and voluntary survey 
were applied: a “paper & pencil” before COVID-19, and an Internet-based version dur-
ing COVID-19 isolation. The results demonstrate an optimal level of affective balance, 
priority on goal-directed coping strategies, a high level of thriving and life-satisfaction, 
despite the social isolation challenge.

Key words: affective balance, coping, thriving, COVID-19, distance education

ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ И ЕКЗЕКУТИВНИ 
ФУНКЦИИ ПРИ ДЕЦА НА 6 – 7 ГОДИНИ

доктор Кристина Гоцева-Българанова
главен асистент, Нов български университет, kgotseva@nbu.bg 

доцент д-р Милена Мутафчиева
Нов български университет, mmutafchieva@nbu.bg

Дара Василева

Резюме: Според Блеър екзекутивните функции са най-успешният предик-
тор за училищна готовност (Blair, 2002). В допълнение други изследвания по-
казват, че развитието на екзекутивните функции има връзка с грамотността и 
математическото познание (Shaul & Schwartz, 2013); с училищната готовност в 
областта на науката (Nayfeld, Fuccillo, & Greenfield, 2013) и със зрително-мотор-
ната координация на деца в предучилищна възраст (Oberer, Gashaj, & Roebers, 
2018). Настоящото изследване цели да провери съществува ли корелация между 
постиженията на деца на 6 – 7 години на тестовете за училищна готовност и 
екзекутивни функции. За целта са използвани два инструмента: 1) тест за учи-
лищна готовност, адаптиран от Пламен Калчев (2013) и 2) батерия за изследва-
не на екзекутивните функции, разработена от Българанова, Мутафчиева и коле-
ги. Тестът за училищна готовност включва 5 субтеста: начални езикови умения, 
начални математически умения, зрителна дискриминация, зрително-моторна 
интеграция и кодиране. Батерията за измерване на екзекутивни функции има 
две субскали: работна памет и инхибиторен контрол. В изследването участват 
52 деца от детски градини в София на възраст между 6 и 7 години. Резулта-
тите показват, че съществува положителна корелация между постиженията на 
децата по теста за училищна готовност и екзекутивните функции (r = .683**; 
p<.001). Допълнителните анализи отчитат най-висока корелация между мате-
матическите умения и екзекутивните функции. Положителна връзка е открита 
между всички компоненти на училищната готовност и работната памет, докато 
инхибиторният контрол има връзка само с математическите умения и кодира-
нето. Получените резултати потвърждават първоначалната хипотеза и допри-
насят за по-доброто разбиране на ролята на основните когнитивни механизми, 
каквито са работната памет и инхибиторният контрол в готовността на децата 
за постъпване в училище.

Ключови думи: училищна готовност, екзекутивни функции, работна памет, 
инхибиторен контрол, предучилищна и начална училищна възраст
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL READINESS AND EXECUTIVE 
FUNCTIONS IN CHILDREN AGED 6-7

Kristina Gotseva-Balgaranova, Chief Assistant, PhD 
New Bulgarian University, kgotseva@nbu.bg

Milena Mutafchieva, Associate Professor, PhD
New Bulgarian University, mmutafchieva@nbu.bg

Dara Vassileva
New Bulgarian University

Abstract: According to Blair (2002), executive functions are the most successful 
predictor for school readiness. In addition to this, studies have shown that the devel-
opment of executive functions is connected with literacy and mathematic knowledge 
(Shaul & Schwartz, 2013), with school readiness to science (Nayfeld, Fuccillo, & 
Greenfield, 2013), and with visual-motor coordination in preschoolchildren (Oberer, 
Gashaj, & Roebers, 2018). The current study aims atestablishing whether there is a 
correlation between test scores for school readiness for children aged 6-7 and executive 
functions. In order to do this, two measurement tools were used: 1) the test for school 
readiness, adapted by Plamen Kalchev (2013), and 2) a battery of tests for evaluating 
executive functions, developed by Balgaranova, Mutafchieva, and colleagues. The test 
for school readiness is comprised of 5 subtests: basic language skills, basic mathemat-
ical skills, visual discrimination, visual-motor integration and coding. The battery for 
evaluating of executive functions has two subscales: working memory and inhibition. 
Fifty-two children from kindergartens in Sofia aged 6-7 participated in the study. Re-
sults show that there is a positive correlation between school readiness test scores and 
executive functions (r=.683; p<.001). Executive functions were correlated the most 
with mathematical skills. There was also a positive relationship between all compo-
nents of school readiness and working memory, while inhibitory control was related 
only with mathematical skills and coding. These results confirm the initial hypothesis 
and contribute to understanding the role of basic cognitive mechanisms like working 
memory and inhibion in school readiness in children. 

Key words: school readiness, executive functions, working memory, inhibitoion, 
preschool and elementary school age

РИСКОВЕ ЗА ТЕМПЕРАМЕНТА, РОДИТЕЛСТВОТО И ДЕТСКОТО 
РАЗВИТИЕ

Лазар Атмаджов, докторант
по педагогическа и възрастова психология, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, lazar.atmadzhov@gmail.com

Резюме: Когато говорим за темперамент, обикновено се отнася до разликите 
в реактивността и саморегулирането, чиято основа е биологична. Изследванията 
по тази тема се фокусират повече върху определени измерения на темперамента: 
саморегулация или доброволен контрол, като цяло положителна или отрицателна 
емоционална реактивност. Също така и по-специфични аспекти на отрицателната 
емоционалност, като страх (инхибиране и гняв), раздразнителност. В проведените 
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изследвания се цели да се прецени дали размерите на темперамента предсказват 
способността на децата да се адаптират към дадени условия на по-късна възраст. 
В допълнение са разгледани някои изследвания, които са се фокусирали върху 
това, как темпераментът и родителството се съчетават, за да прогнозират детски-
те резултати напред във времето. Отчетено е, че родителската топлина (подкрепа 
и обич) и твърд контрол (дисциплина, напътствия и граници) са аспекти, които 
бяха определени като особено важни в това отношение. Не може категорично 
да се каже, че е налице зависимост между детския темперамент и родителското 
отношение в юношеската възраст, защото в този жизнен етап са налице и други 
силни фактори, оказващи влияние върху поведението.

Ключови думи: риск, темперамент, стилове, родителски послания, деца, ре-
сурси за промяна

RISKS TO TEMPERAMENT, PARENTING AND CHILD DEVELOPMENT

Lazar Stefanov Atmadzhov, PhD student
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, lazar.atmadzhov@gmail.com 

Abstract: When we talk about temperament, it usually refers to the differences 
in reactivity and self-regulation, which are biologically based. Research on this topic 
focuses more on certain dimensions of temperament: self-regulation or voluntary con-
trol, generally positive emotional reactivity or negative emotional reactivity and more 
specific aspects of negative emotionality such as fear /inhibition and anger/, irritability. 
The research aims to assess whether temperament levels predict children’s ability to 
adapt to certain conditions at a later age. In addition, some studies focused on how tem-
perament and parenting combine to predict children’s outcomes over time have been 
reviewed. Parental warmth (support and love) and firm control (discipline, guidance 
and boundaries) were recognized as aspects that were identified as particularly impor-
tant in this regard. It cannot be stated categorically that there is a relationship between 
the child’s temperament and parental attitudes in adolescence, because at this stage of 
life there are other strong factors influencing behavior.

Key words: risk, temperament, styles, parental messages, children, resources for 
change

ЕФЕКТИ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА  
НА ЮНОШАТА

Мария Солева, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, soleva@pirintex.com

професор д-р Иванка Асенова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, asenova_iva@swu.bg 

Резюме: Представени са резултатите от изследване, целящо проучване на 
ефектите на отпадането от училище върху личността на юношите. С три само-
оценъчни теста, адаптирани за българската популация (скала за психично благо-
получие на Хюбек и Нийл, скала за самооценка на Розенберг и тест на Гисен) бяха 
изследвани 32-ма ученици на възраст 16 – 17 години (ср. възраст = 16,41 ± 0,49; 
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25 момичета), които никога не са прекъсвали обучението си в училище, и 32-ма 
техни връстници (ср. възраст = 16,47 ± 0,51; 22 момичета), които са отпаднали от 
училище и към момента на изследването не са ученици. Получените резултати 
показаха несъществени междугрупови различия по скалата за психично благо-
получие, но съществено по-изразено самоподценяване и по-ниско самочувствие 
за групата на отпадналите от училище. По отношение на личностните дименсии, 
измервани чрез теста на Гисен, беше установено, че на ниво „група“ отпадналите 
от училище демонстрират съществено по-висок самоконтрол, но по-ниска соци-
алнa потентност в сравнение с непрекъсвалите училищното си обучение юноши.

Ключови думи: отпаднали от училище, личност, юноши
 

EFFECTS OF DROPPING OUT OF SCHOOL ON THE PERSONALITY OF 
ADOLESCENTS

Maria Soleva, PhD student
“Neofit Rilski” South-West University, soleva@pirintex.com

Ivanka Asenova, Professor, DSc
“Neofit Rilski” South-West University, asenova_iva@swu.bg

Abstract: The article presents the results of a study aiming to investigate the 
effects of dropping out of school on the personality of adolescents. Thirty-two stu-
dents aged 16-17 (Mean age = 16.41 ± 0.49; 25 girls) who have never interrupted their 
schooling and 32 their peers (mean age = 16.47 ± 0, 51; 22 girls) who have dropped 
out of school and were not students at the time of the study were examined using three 
self-assessment tests adapted for the Bulgarian population: the Heubeck и Neill psy-
chological well-being scale, the Rosenberg self-esteem scale, and Giessen test. The 
results showed insignificant between-group differences in the mean scores on the psy-
chological well-being scale, but significantly higher level of Self-depreciation and low-
er level of Self-respect in the group of adolescents who have dropped out of school in 
comparison with the the group of adolescents who have never interrupted their school-
ing. With regard to personality dimensions measured by the Giessen test, it was found 
that at the group level, the adolescents who have dropped out of school demonstrated 
higher level of Self-control, but lower level of Social potency in comparison with the 
other group.

Key words: dropping out of school, personality, adolescents

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪНШНАТА ВАЛИДНОСТ НА СКРИНИНГ ТЕСТА  
ЗА ТРИГОДИШНИ ДЕЦА (ФОРМА 2014 г.)

доцент д-р по психология Мария Трифонова
Институт за изследване на населението и човека, БАН,  

m.p.atanassova58@gmail.com

Резюме: Основна цел на настоящото изследване е да се установи външ-
ната валидност на скрининг теста за 3-годишни деца. Тестът е български ин-
струмент, създаден с цел да се установи възможен риск в развитието на детето 
в ранна възраст (от 3 години до 3 години и 6 месеца), въз основа на което могат 
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да се предприемат действия за подкрепа и подпомагане в преодоляването на 
възникнали трудности. Той обхваща показатели от основните области на пси-
хичното развитие – двигателна, познавателна, социална, емоционална и езико-
ва. Валидизацията на скрининг теста се основава на данни от пряко емпирич-
но изследване на деца (N = 122) със скрининг теста и с когнитивната субскала 
от Скалите за детско развитие Бейли III и скрининг теста за детско развитие 
Денвър II, както и с данни от скала за оценка на постиженията на децата от 
учители. Анализът на данните от изследването показва наличие на статистиче-
ски значима положителна, средно висока корелация (r = 0,63, р = 0,00) между 
общия бал на скрининг теста и бала по когнитивната субскала от Скалите за 
детско развитие Бейли III, както и между бала само между субскалите. Позна-
вателно развитие на двата теста (r = 0,54, р = 0,00). Допълнително доказател-
ство за външната валидност на теста е наличието на средна позитивна връзка 
със стойност r = 0,53 p = ,01 между общия бал от скрининг теста на децата и 
бала им по скалата с оценките от учителите. Същевременно данните от кон-
фирматорния анализ насочи към бифакторен модел на структурата на теста, 
както и към необходимостта от отпадането на някои айтеми в новата версия 
на теста.

Ключови думи: скрининг тест за 3-годишни деца, външна валидност, Скали 
за детско развитие Бейли III

ASSESSING THE EXTERNAL VALIDITY OF THE SCREENING TEST FOR 
THREE-YEAR-OLD CHILDREN (FORM 2014) 

Maria Trifonova, Associate Professor, PhD
Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 

m.p.atanassova58@gmail.com

Abstract: The main objective of present study is to assess the external validity 
of the screening test for three-year-old children.The test is a Bulgarian instrument 
created with the purpose to identify possible risks in child development at an early 
age (from 3 years to 3 years and 6 months), and to orient experts toward the ac-
tions to be taken to support children to overcome difficulties. It covers indicators 
from the main areas of child development - motor, language, cognitive, social, and 
emotional.

The validation of the screening test is based on an empirical study of children (N 
= 122) with the Cognitive subscale of The Bailey III Child Development Scales, the 
Denver II Developmental Screening Test, as well as on the assessment with the Teach-
ers’ scale of children’s achievements.

The analysis of the data shows a statistically significant positive, medium correla-
tion (r = 0.63, p = 0.00) between the total score of the screening test and the score on the 
cognitive subscale of the Bailey III Developmental Scales, as well as between scores 
of the subscales Cognitive Development of both tests (r = 0.54, p = 0.00). Additional 
evidence for the external validity of the test is the positive association (r = 0.53 p = .01) 
between the total score of the screening test and the score on the Teachers’ assessment 
scale. However, the data based on the confirmatory analysis revealed a better fit to a 
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bi-factor model of the test structure, as well as pointed to the need to exclude several 
items in the new version of the test.

Key words: screening test of three-year-olds, external validity, The Bailey III 
Child Development Scales 

ЕФЕКТ НА ДАЛЕЧЕН ПРЕНОС ПРИ РАЗБИРАНЕ НА ПОГРЕШНИ 
ВЯРВАНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕ В ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ ПРИ 

ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

главен асистент д-р Кристина Гоцева-Българанова
Нов български университет, kgotseva@nbu.bg

доцент д-р Милена Мутафчиева
Нов български университет, mmutafchieva@nbu.bg

Рeзюме: Според Даймънд (Diamond 2002, 2013) обученията в екзекутивни 
функции помагат на децата да развиват академични и когнитивни способности. 
Настоящото изследване проследява ефект на обучение със задачи за работна па-
мет и потискане в разбирането на погрешни вярвания при деца в предучилищ-
на възраст. Повечето предишни изследвания са корелационни, но ясно показват 
връзка между работната памет и потискането с разбирането на погрешни вярва-
ния (Perner, 1999; Carlson et al., 2013, 2015). Други данни от нашата линия изслед-
вания откриват директна връзка между обучението в екзекутивни функции и раз-
бирането на погрешни вярвания, както и разсъженията по аналогия, при едни и 
същи използвани задачи за пред- и посттест (Gotseva-Balgaranova & Mutafchieva, 
2018). Настоящото изследване цели да провери възможен ли е далечен пренос 
със следния смесен дизайн с три условия на независимата променлива, разпреде-
лени според прилаганото обучение: 1) работна памет, 2) потискане, 3) разбиране 
на съхранение (контролна група). Има две вътреиндивидни измервания за всяка 
група: 1) предтест за погрешни вярвания и 2) посттест със структурно еднакви, 
но повърхностно различни задачи за погрешни вярвания. Всяко обучение е инди-
видуално с продължителност 7 дни. Участниците са общо 61 на средна възраст 
4 години и 7 месеца. Резултатите показват значимо повишение в представянето 
в задачите за погрешни вярвания в групите с работна памет и потискане, но не 
и в контролната. Според допълнителните анализи работната памет, потискането 
и разбирането на съхранение също се подобряват в рамките на 7-дневните про-
грами. Получените данни показват, че е възможно да повишим разбирането на 
децата за погрешни вярвания, но и че подобен далечен пренос е възможен.

Ключови думи: погрешни вярвания, обучение, екзекутивни функции, ра-
ботна памет, инхибиторен контрол, предучилищна възраст

GENERALIZATION EFFECT IN FALSE BELIEF UNDERSTANDING 
AFTER EXECUTIVE FUNCTON TRAINING IN PRESCHOOL CHILDREN

Kristina Gotseva-Balgaranova, Chief Assistant, PhD 
New Bulgarian University, kgotseva@nbu.bg

Milena Mutafchieva, Associate Professor, PhD
New Bulgarian University, mmutafchieva@nbu.bg
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Abstract: Diamond (2002; 2013) claims that training in executive functions (EF) 
can help children develop academic and cognitive abilities. The current study explores 
the effect of working memory and inhibitory control trainings on false belief under-
standing in preschool children. Most of the previous studies show stable correlations 
between working memory, inhibition and false beliefs understanding (Perner, 1999; 
Carlson et. al., 2013; 2015). Other data from a study in our line of research shows a 
direct relation between EF training and false beliefs understanding, and reasoning by 
analogy, where one and the same tasks for pre- and post-test are used (Gotseva-Balga-
ranova & Mutafchieva, 2018). The current study aims to test whether a generalization 
effect is possible with a mixed design with three levels of the independent variable 
according to the training: 1) working memory; 2) inhibition; 3) conservation (control 
group). The within-subject factor has two levels: 1) pre-test with false beliefs; 2) post-
test with different, unknown false belief tasks with the same structure. The trainings are 
individual and last 7 days. The subjects are 61, with an average age of 4 years and 7 
months. Our results show a significant increase in children’s score in false beliefs un-
derstanding in the working memory and inhibition groups, but not in the control group. 
Additional analyses show that working memory, inhibition and conservation also im-
prove following the 7-day programs. This data shows that we can increase children’s 
understanding in false beliefs, but also that a generalization effect on different tasks is 
possible. 

Key words: false beliefs, training, executive functions, working memory, inhibi-
tion control, preschool age 

КОПИНГ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПРИ ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНАТА СРЕЩУ COVID-19

доктор Милена Френкева
mdfole@abv.bg

Резюме: Пандемията от коронавирусна инфекция e стресогенна за хората и 
най-вече за децата. Тя предизвиква повишаване нивото на стрес и води до поява 
на негативни емоции особено при деца с увреждания. В доклада са описани раз-
лични копинг стратегии за справяне със стреса при деца с увреждания по време 
на карантината срещу COVID-19. 

Ключови думи: COVID-19, деца с увреждания, стрес, копинг стратегии

COPING STRATEGIESFOR REDUCING THE STRESS OF CHILDREN 
WITH DISABILITIES DURING QUARANTINE AGAINST COVID 19

Milena Frenkeva, PhD
mdfole@abv.bg

Abstract: The pandemic of coronavirus disease is stressful for people especially 
for children. It causes high levels of stress and negative emotions in children, mostly 
with disabilities. This work describes the various coping strategies for reducing the 
stress in children with disabilities during the quarantine.

Key words: COVID 19, children with disabilities, stress, coping strategies 
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ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННОТО 
ОБУЧЕНИЕ ОТ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНАТА СРЕЩУ COVID-19

доктор Милена Френкева
 mdfole@abv.bg

Резюме: Възприемането на дистанционното обучение от деца със специ-
ални образователни потребности преминава през три фази: начална фаза на от-
хвърляне, междинна фаза на приспособяване и крайна фаза на приемане. Важни 
фактори, улесняващи приспособяването на децата със специални образователни 
потребности към дистанционната форма на обучение, са психологическата под-
крепа, родителският контрол, качеството на отношенията класен ръководител – 
родител и степента на увреждане на децата.

Ключови думи: деца със специални образователни потребности, COVID-19, 
карантина, дистанционно обучение, стрес 

TENDENCIES IN THE PERCEPTION OF DISTANCE LEARNING 
IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS DURING 

QUARANTINE AGAINST COVID19

Milena Frenkeva, PhD
mdfole@abv.bg

Abstract: The perception of distance education by children with special educa-
tional needs has three phases: the initial phase of rejection followed by intermediate 
phase of adaption and the last phase of acceptance. The psychological support, parental 
control, parent – class teacher relationship and degree of disability of the children are 
important factors facilitating the adaptations of children with special educational needs 
to the distant form of education.

Key words: children with special educational needs, COVID 19, quarantine, dis-
tance learning, stress

СРАВНЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ СТИЛ НА ОБЩУВАНЕ ПРИ ДЕЦА  
С АУТИЗЪМ И ПРИ ДЕЦА С ТИПИЧНО РАЗВИТИЕ

Михаела Барокова, докторант по психология
Boston University, barokova@bu.edu

Симона Игнатова
Нов български университет

доцент д-р Елена Андонова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

eandonova@nbu.bg

В ранна детска възраст начинът, по който родителите общуват с децата си, е 
от изключителна важност за детското развитие. По-конкретно вербалната комуни-
кация, както по съдържание, така и по форма и сложност, е свързана с езиковото 
и социалното развитие на децата. Докато едни форми на комуникация могат да 
подпомагат развитието на децата с типично развитие, то други форми може да са 
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по-подходящи за деца с разстройства от аутистичен спектър, които имат дефицити 
в социалното общуване. Цел на настоящото изследване е да разгледа как родители-
те общуват с децата си по време на игра. Сравнява се комуникацията на две групи 
родители: родители на деца с аутизъм и родители на деца с типично развитие. Съ-
брани са езикови извадки чрез видеозаписи на родители, докато играят с децата си. 
В изследването са се включили 18 родители на деца с аутизъм и 18 родители на деца 
с типично развитие. Извадките на децата с аутизъм и на децата с типично развитие 
са изравнени по отношение на пол и речников запас (брой различни думи, които 
използват в рамките на езиковата извадка). Езиковите извадки са транскрибирани и 
кодирани за начина, по който родителите се обръщат към и говорят за себе си и свое-
то дете. Например използват ли родителите името на детето (Иван), умалително име 
(слънчице), лично местоимение (ти) и/или други форми (пр. маме). Използването на 
името на детето е от изключително значение, защото има функцията на привличане 
на неговото внимание, а при децата с аутизъм неразпознаването и нереагирането 
при повикване по име са както едни от най-ранните симптоми, така и една от пър-
вите причини родителите да потърсят диагноза. В доклада ще представим данни 
от сравнението на речта на родителите на деца с аутизъм и на родителите на деца с 
типично развитие. Речта им ще бъде сравнена по съдържание, по начини на обръще-
ние към и говорене за детето и по граматическа сложност. Също така ще разгледаме 
дали и как речта на родителите корелира с характеристиките на речта на децата. 
Резултатите от това изследване ще ни помогнат да разберем как общуват родителите 
с децата си, има ли разлики в общуването според това, дали детето има аутизъм и 
какви са връзките между речта на родителите и тази на децата им. 

Ключови думи: родителски стил, общуване, аутизъм, езикови извадки, лич-
ни местоимения

A COMPARISON OF PARENT-CHILD INTERACTIONS OF CHILDREN 
WITH AUTISM AND CHILDREN WITH TYPICAL DEVELOPMENT
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New Bulgarian University, simona_ignatova@abv.bg

Elena Andonova, Associate Professor, PhD
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

eandonova@nbu.bg

Abstact: In early development, parents’ way of communicating with their child 
can play an important role in their child’s development. In particular, parents’ verbal 
communication both in terms of content and in terms of complexity has been associated 
with children’s language and social development. While some forms of communication 
can foster typically developing children’s development, others might better promote 
the development of children with autism spectrum disorder, who exhibit deficits in 
social communication. The aim of the present study is to examine how parents com-
municate with their children during free play with developmentally appropriate toys. 
We compare the communication of parents of children with autism to that of parents 
of typically developing children. Parent-child interactions were collected from 18 par-
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ents of children with autism and 18 parents of children with typical development. The 
children were matched on sex and number of different words produced during the par-
ent-child interaction. The parent-child interactions were transcribed following standard 
transcription procedures and coded for person deixis or how the parent addresses and 
talks about themselves and their child. For example: are the parents using their child’s 
name (John), a term of endearment (honey), a personal pronoun (you) and/or some 
other forms of address. The use of the child’s name is of great importance because 
it can serve as an attention-getting strategy. In addition, not recognizing one’s name 
and not turning when called by one’s name is one of the earliest symptoms in children 
with autism and is often the reason why parents seek a diagnosis. We will present on 
the comparison of the speech of parents’ speech across group. We will compare their 
speech in terms of content, person deixis and complexity. Furthermore, we will exam-
ine the associations between parents’ speech and that of their children. Our results will 
shed light on how parents communicate with their children, whether their communica-
tion differs across child group (autism vs. typical development), and whether parents’ 
speech is related to that of their children.

Key words: parental style, communication, autism, parent-child interaction, per-
sonal pronouns

ДИАГНОСТИКА НА НАСИЛСТВЕНИ ДЕйСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ
 

доктор Михаил Герговски
Софийски университет „Св. Климент Охридски“; старши експерт в Централната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, mi.petrov@abv.bg

Резюме: В настоящата разработка диагностицираме насилствени действия 
при ученици от II до VII клас по заявка на директори на училища. Насилствени-
те действия на учениците и от двата пола са от най-актуалните в педагогическа-
та психология и заемат особено място като проблем в образователната система 
в страната. Научният ни интерес е насочен към ученици, които са преживели 
и/или проявили насилствени прояви в социалната си среда и дали са усвои-
ли умения за контрол на гнева. Обектът на изследването са 106-има ученици 
(71 момчета и 35 момичета) с проблемно поведение, учащи на територията на 
столичния район „Лозенец“. Емпиричното изследване има за цел да представи 
какви форми на насилие са преживели и прилагали учениците, притежават ли 
умения за контрол на гнева, диагностицирани от анкетен въпросник, тест за аг-
ресивност на Бъс-Пери, четири въпросника от категория „управление на гнева“. 
Представените характеристики по четири (4) категории, поведенческите про-
блеми, изведени от лонгитудни американски изследвания в теоретичната част, 
се припокриват с констатираните в настоящото изследване. За обективност на 
резултатите сме използвали три статистически инструмента. Установяват се 
значими взаимовръзки между двата пола в насилствените им действия в учи-
лище. 

Ключови думи: диагностика, педагогическа психология, насилствени 
действия, управление на гнева, ученици
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DIAGNOSIS OF VIOLENT ACTIONS OF STUDENTS
 

Mihail Gergovski, PhD in Legal Psychology
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, 

Senior Expert in the Central Commission for the Prevention of Juvenile Delinquency,
mi.petrov@abv.bg

Abstract: In the present study we diagnose violent actions in students from II to VII 
grade, at the request of school principals. The violent actions of students of both sexes are 
among the most current in pedagogical psychology, and occupy a special place as a problem 
in the educational system in the country. Our research interest is focused on students who 
have experienced and/or exhibited violence in their social environment and whether they 
have acquired skills to control their anger. The object of the study are 106 students (71 boys 
and 35 girls) with problem behavior, studying in the Lozenets district, Sofia. The presented 
empirical study aims to depict what forms of violence students have experienced and ap-
plied, and whether they have anger control skills diagnosed by a questionnaire, Buss-Perry 
Aggression Test, four questionnaires in the category of “anger management”. The charac-
teristics presented in four (4) categories of behavioral problems derived from longitudinal 
American studies in the theoretical part overlap with those found in the present study. For 
objectivity of the results, we have used three statistical tools. Significant relationships are 
established between the two sexes in their violent actions at school.

Key words: diagnosis, pedagogical psychology, violent actions, anger manage-
ment, students

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИ И ВРЪСТНИЦИ И СУБЕКТИВНО 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ ЮНОШИ

главен асистент д-р Надя Колчева
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

nkoltcheva@nbu.bg

Резюме: Юношеството е важен, но и нелесен период от жизнения цикъл, 
характеризиращ се с многобройни промени и уязвимост към начало и/или от-
ключване на редица рискови поведения. Подкрепата от близки до юношите сис-
теми (семейната, на връстниците) може да е от решаващо значение. Целта на 
настоящото изследване е да се проследят взаимовръзката на взаимоотношенията 
на юношите в тяхното близко обкръжение (с родители и връстници) и субектив-
ното им благополучие, дефинирано чрез самооценка, положителна нагласа към 
живота и отсъствие на депресивно настроение. Извадката се състои от 92-ма уче-
ници: 29 момчета (31,5%) и 63 момичета (68,5%) на възраст 14 – 18 години от 
София. Методи: 1) двете форми, за майка и за баща, на въпросника за оценка 
на родителско приемане – отхвърляне/контрол (PARQ/Control, Child) за деца в 
училищна възраст, автор prof. Ronald Rohner, адаптирана версия за България; 2) 
субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юно-
шеска възраст (ССБВО), автор проф. Пл. Калчев. Според очакванията ни общият 
бал за субективно благополучие корелира отрицателно с общия бал за възприето 
отхвърляне както от майката (r = -0,551, p<0,01), така и от бащата (r = -0,404, 
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p<0,01). Потвърждава се и очакването ни за взаимовръзките на ниво субскали. 
Значими разлики между групите „ранно юношество“ и „късно юношество“ се 
потвърждават само по отношение на скалите за възприето приемане от майката и 
близост с родителите. В заключение, отчитайки различията, спецификите и раз-
нообразието на множество други фактори в контекста на семейните взаимоотно-
шения, възприемането на отношенията с родителите като цяло е важен фактор за 
субективното благополучие и психичното здраве на юношите.

Ключови думи: IPARTheory, възприето родителско приемане – отхвърляне, 
взаимоотношения, субективно благополучие, юноши

RELATIONSHIPS WITH PARENTS AND PEERS AND SUBJECTIVE 
WELLBEING IN YOUTHS

Nadia Koltcheva, Chief Assistant, PhD
 Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

nkoltcheva@nbu.bg

Abstract: Adolescence is an important but difficult period of the life cycle char-
acterized by numerous changes and vulnerability to the onset and/or triggering variety 
of risk behaviours. Support from systems close to adolescents (family, peers) can be 
crucial. The aim of the present study is to explore the interconnection of adolescents’ 
relationships in their immediate environment (with parents and peers) and their sub-
jective well-being, defined by: self-esteem, positive attitude towards life and absence 
of depressed mood. The sample consists of 92 students, 29 boys (31,5%) and 63 girls 
(68,5%), aged 14-18 years from Sofia. Methods: (1) Parental Acceptance-Rejection/
Control, Child, both Mother and Father Version, (PARQ/Control, Child), for school-age 
children, authored by Prof. Ronald Rohner, adapted version for Bulgaria. (2) Subjec-
tive well-being and relationships with parents and peers in adolescence, author Prof. Pl. 
Kalchev. As expected, the overall score for subjective well-being correlates negatively 
with the overall score for perceived rejection by both parents, the mother (r = -0,551, p 
<0,01) and the father (r = -0,404, p <0,01). Our expectation for interconnections at the 
subscale level is also confirmed. The results show significant differences between the 
groups of early adolescence and late adolescence but only for the scales for perceived 
acceptance by the mother and closeness to the parents. As a conclusion, having in mind 
all the differences, specifics and diversity of many other factors in the context of family 
relationships, the perception of relationships with parents in general is an important 
factor for the subjective well-being and mental health of adolescents.

Key words: IPAR Theory, perceived parental acceptance-rejection, relationships, 
subjective well-being, youths

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)

главен асистент д-р Надя Колчева
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 
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главен асистент д-р Галина Маркова-Дерелиева
Нов български университет; Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Резюме: Днес няма съмнение, че социалните и емоционалните умения са 
ключов елемент в човешкото развитие. Огромен брой изследвания и официални 
доклади показват, че ако децата не са придобили минималните социални и емо-
ционални умения до около 6-годишна възраст, има вероятност тяхното развитие 
да е изложено на риск в следващите етапи от развитието им. Добре развитите 
социални и емоционални умения при децата допринасят за техния академичен 
успех, подобряват условията за учене и дават възможност за по-добро бъдеще, 
за по-щастлив и по-продуктивен живот, а също така са и незаменим инструмент 
за предотвратяването на социално изключване, агресия и тормоз, отпадане от 
училище, различни типове рисково поведение, психопатология, безработица и 
т.н. Дефицитът на социалните и емоционалните умения води до лоши акаде-
мични резултати, може да доведе и до проблеми със социалната адаптация или 
до сериозна психопатология, злоупотребяване с вещества, трудности с нами-
рането на работа, проблеми със закона и др. Подкрепата на развитието на со-
циалните и емоционалните умения в ранните години увеличава шансовете на 
децата за успех в училище, в работата и в живота. Проектът EU-SELF цели да 
постигне това чрез иновативен подход, осъществявайки връзка между научното 
познание и експертност в сферата на социалните и емоционалните умения и 
образователните практики. Консорциум от 9 партньори от 6 европейски държа-
ви разработва иновативна, общоевропейска дигитална платформа, съдържаща 
в интерактивен формат актуална, надеждна научна информация по отношение 
на оценяването, развитието и интервенциите на социалните и емоционалните 
умения при деца в ранна и предучилищна възраст; задълбочен научен литера-
турен анализ на състоянието оценяване, развитие и интервенции на социални 
и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст в повечето 
европейски (47 европейски държави) и други страни по света; идентифициране 
и описание на добри практики в европейските държави и в други страни по све-
та; описание на образователния контекст и на практиките в страните партньори 
и др.

Ключови думи: Проект EU-Self, ранно детство, социални и емоционални 
умения, предучилищно образование, онлайн платформа

SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS DEVELOPMENT IN EARLY 
CHILDHOOD EDUCATION AND CARE IN EUROPE. EU-SELF PROJECT

(2019-1-BG01-KA201-062593)

Nadia Koltcheva, Chief Assistant, PhD
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

nkoltcheva@nbu.bg
Galina Markova-Derelieva, Chief Assistant, PhD

New Bulgarian University; Know-How Center for Alternative Child Care

Abstract: Nowadays, there is no doubt that social and emotional skills (SES) 
are a key element in human development. Plenty of research and official reports 
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show that if children are not attaining minimal SES at around six years of age, 
they are likely to be at risk in the next stages of their development. Well-developed 
SES in children contribute to academic success, improve learning conditions, are a 
powerful tool for empowering children for a better future, for a happier and more 
productive life, but also they are an irreplaceable tool for prevention of social ex-
clusion, aggression and bullying, school dropout, different types of risk behaviours, 
psychopathology, unemployment, etc. Deficits in SES lead to poor academic results, 
may lead to problems with social adaptation or serious psychopathology, substance 
abuse problems, challenges finding employment or run-ins with the law, etc. Sup-
porting SES development in the early years increases children’s chances of success 
in school, work, and life. EU-SELF project aims to an innovative approach of link-
ing the knowledge and expertise in the field of SES and the educational practices. 
A Consortium of 9 partners from 6 European countries works on development of an 
innovative and Europe-wide digital platform, containing reliable, professional and 
up-to-date, interactive content regarding the state of SES assessment, development 
and interventions of early and preschool children; sophisticated, scientific literature 
analysis of the state of SES assessment, development, and interventions in early and 
preschool children in most of the European countries (47 European countries) and 
overseas; identification and description of good practices in the European countries 
and overseas; description of the educational context and practices in the partner 
countries; etc.

Key words: EU-Self Project, early childhood, social and emotional skills, pre-
school education, on-line platform

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)

главен асистент д-р Надя Колчева
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

nkoltcheva@nbu.bg
главен асистент д-р Соня Драгова

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 
sonyadragova@nbu.bg

Резюме: Проектът G-Guidance предлага иновативна методология за ка-
риерно ориентиране, която училищата могат да използват главно, но не само, 
чрез училищните психолози в помощ на кариерното ориентиране на ученици-
те. Основен акцент в нашия метод за подпомагане на кариерното ориентира-
не е използването на технологиите. Екипът на проекта разработва уеб базира-
на игрова дигитална платформа, която ще направи кариерното ориентиране 
по-привлекателно, мотивиращо и интересно за учениците на възраст между 13 
и 17 години. Платформата е дигитален инструмент, чрез който училищни пси-
холози, заедно с учители и родители, да популяризират личностното развитие 
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и управлението на кариерата сред учениците. Нашият подход е приобщаващ и 
използва привлекателността на технологиите и игрите за младите хора, за да 
активира и най-слабо мотивираните от тях в изграждането на професионален 
път. Проект G-Guidance е съставен от консорциум от 10 партньори, универ-
ситети и училища от 5 европейски държави (Португалия, България, Испания, 
Италия и Гърция), създаден да съчетае научноизследователската и развойната 
дейност с практическия опит. Партньорите по проекта разработват методоло-
гия за кариерно ориентиране, основана на най-утвърдените и добре приети мо-
дели на кариерно ориентиране от психолози и изследователи; дигитална, уеб 
базирана платформа; мултимедиен наръчник на професиите; ръководство за 
обучение на потребителите.

Ключови думи: проект, кариерно ориентиране, юноши, професионално 
развитие, онлайн платформа

GAMIFIED CAREER GUIDANCE: PROMOTING MEANINGFUL AND 
PARTICIPATIVE CAREER CONSTRUCTION AND VOCATIONAL 
DEVELOPMENT THROUGH A GAMIFIED DIGITAL PLATFORM

G-GUIDANCE PROJECT
(2019-1-PT01-KA201-060839)

Nadia Koltcheva, Chief Assistant, Ph.D 
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

nkoltcheva@nbu.bg
Sonya Dragova, Chief Assistant, PhD 

Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 
sonyadragova@nbu.bg

Abstract: G-Guidance project proposes an innovative career guidance method-
ology that schools, mainly through their school psychologist, can use to help students 
build their careers. Our method focuses on taking advantage of technology to enhance 
career guidance. For this, our project team is developing a web-based, gamified dig-
ital platform that will make career guidance more appealing, motivating, and engag-
ing for students of age between 13 and 17. This platform is designed to be a digital 
tool for school psychologists, together with teachers and parents, to promote student’s 
self-development and career management. Our approach is also intended to be inclu-
sive, using student’s interest and familiarity with technology and gaming, to involve the 
most unmotivated of them in building a vocational path. G-Guidance Project includes 
a mixed consortium of 10 partners, universities and schools from 5 European countries 
(Portugal, Bulgaria, Spain, Italy, Greece), designed to combine research and develop-
ment with experience. The project partners work on development of: Career Guidance 
Method, based on the most validated and well accepted models of career guidance by 
psychologists and researchers; Digital, Web Based Platform; Multimedia Professions 
Guide; Training and Users’ Manual.

Key words: G-Guidance Project, career guidance, adolescents, professional de-
velopment, online platform
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ПРОУЧВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ЗА ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 
РАЗВИТИЕТО ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЗА 

ТАЗИ ЦЕЛ ИНСТРУМЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
(ВТОРИ ЕТАП)

главен асистент д-р Надя Колчева
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

nkoltcheva@nbu.bg
главен асистент д-р Светла Стайкова

Медицински университет – София 
Радостина Антонова

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет
доцент д-р Елена Андонова

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 
eandonova@nbu.bg

доцент д-р Димитър Атанасов
Нов български университет

Резюме: Проследяването на хода на развитие на детето в ранна и предучи-
лищна възраст е от изключително значение за навременното идентифициране 
на колебания или неблагополучия в него и за предприемане на мерки за пре-
венция на възможни по-сериозни проблеми за психичното здраве на детето на 
по-късен етап. Неизменна част от процеса на психологична оценка на деца в 
тази възраст са психодиагностичните инструменти. Цел на проучването бе да 
се съберат повторно данни за психологичната практика в изследването на деца 
в ранна и предучилищна възраст и използваните за целта диагностични инстру-
менти. През 2017 г. бе проведен първият етап на проучването. Данните са събра-
ни със специално разработена за целта анкетна карта. Тя се състои от 3 части, 
които включват демографски данни, информация за практиката на специалиста, 
данни за инструментите, които той или тя използва. Проучването е проведено 
онлайн през пролетта на 2020 г. Участници в него са 171 психолози, работещи 
в различен организационен контекст – 41,5% в сферата на образованието; 5,8% 
в здравеопазването; 47,4% в социалните услуги и 5,3% в друг (съдебна система, 
частна практика и др.). Резултатите показват, че само при около една трета от 
случаите инструментите се предоставят от институцията, в която специалистът 
работи; при една трета специалистите се снабдяват с инструменти от публи-
кувани издания (книги, сборници и др.) и още една трета от специалистите са 
се сдобили с инструменти за оценка по време на своето университетско обра-
зование. Висок е процентът на прилагане на разнообразни коректурни проби 
и скали за оценка на когнитивното развитие, както и рисувателни тестове. В 
много по-малка степен е застъпено използването на инструменти за оценяване 
на общото ниво на развитие и в частност на езиковото развитие, нарушения в 
развитието, училищна готовност. Ще бъде представен кратък сравнителен ана-
лиз на данните, събрани през 2017 и 2020 г. Резултатите от това проучване ни 
дават възможност за извеждане на ценни препоръки за подобряване на работата 
на психолозите с деца на възраст 0 – 7 години, както и за подобряване на благо-
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състоянието на децата в България.
Ключови думи: оценка на детското развитие, ранна и предучилищна въз-

раст, инструменти за оценка, практика за оценяване на психолозите, тестове

SECOND SURVEY OF THE PSYCHOLOGICAL INSTRUMENTS AND 
PRACTICE IN ASSESSMENT OF CHILD DEVELOPMENT (0-7 YEARS) IN 

BULGARIA

Nadia Koltcheva, Chief Assistant, PhD
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

nkoltcheva@nbu.bg
Svetla Staykova, Chief Assistant, PhD 

Department of Psychiatry and Medical Psychology, Medical University, Sofia
RadostinaAntonova

Know-How Centre for Alternative Child Care, New Bulgarian University
Elena Andonova, Associate Professor, PhD

Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 
eandonova@nbu.bg

Dimitar Atanasov, Associate Professor, PhD 
New Bulgarian University 

Abstract: Monitoring early child development is of utmost importance for the 
timely identification of developmental fluctuations and concerns, and for taking meas-
ures to prevent the emergence of possible more serious problems for the mental health 
of the child in future. An integral part of the psychological assessment of children at 
this age are psychodiagnostic instruments. This survey aims to collect a second wave 
of data on the psychological practice in early and preschool childhood assessment and 
the diagnostic instruments used. Data were collected online during the first stage of 
the study in 2017 and the second stage in 2020. The data were collected by a specially 
designed questionnaire. It consists of 3 parts which include demographic data, infor-
mation about the practice of the specialist, and data about the tools used. The partici-
pants were 171 psychologists working in different organizational contexts: 41.5% in 
education, 5.8% in health care, 47.4% in social services and 5.3% elsewhere (judiciary, 
private practice, etc.). The results show that assessment instruments are provided by 
the institution where the specialist works in approximately one-third of all cases, an-
other one-third of respondents use instruments found in academic publications (books, 
articles, etc.), and one-third of the specialists received assessment tools during their 
university education. Furthermore, there is a high percentage of use of various testing 
materials of the “find the error” type and cognitive development assessment scales, as 
well as drawing tests. The use of assessment tools for the general level of development, 
and in particular language development, developmental disorders, and school readiness 
is much less common. A brief comparative analysis of the data collected in 2017 and 
2020 will be presented. The survey’s results give us the opportunity to make valua-
ble recommendations for improving the psychological practice with children aged 0-7 
years and help improve the well-being of children in Bulgaria.

Key words: child development assessment, early and preschool childhood, as-
sessment instruments, practice of the psychologists’ evaluation, tests
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 
В КОНТЕКСТЕ ГРУППОВОГО РАССМАТРИВАНИЯ КАРТИН

Наталья Геннадьевна Молодцова, доцент кафедры психологии, кандидат 
психологических наук

Московский педагогический государственный университет, Россия,  
n201270@mail.ru

Аннотация. Рассматривается подход к активизации процесса творческого 
развития учащихся в ходе коллективного рассматривания произведений живопи-
си, повышающий параметры креативности мышления.

Ключевые слова. Фасилитированная дискуссия, парафраз, социо-когнитив-
ный конфликт, произведения живописи, творческое мышление, проблематизация 
обучения.

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF GROUP VIEWING OF PAINTINGS

Natalia Genadievna Molodtsova, Associate Professor, PhD
Moscow State Pedagogical University, Russia, n201270@mail.ru

Abstract: An approach to the activation of the creative development of students 
in the course of collective contemplation of paintings is considered, which increases the 
parameters of creative thinking.

Key words: Facilitated discussion, paraphrase, socio-cognitive conflict, works of 
painting, creative thinking, problematization of learning

УПОТРЕБА НА ЖЕСТОВЕТЕ В ОБЩУВАНЕТО 
ПРИ ТИПИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ ДЕЦА И ДЕЦА С АУТИЗЪМ

 

Невена Маринова
Нов български университет

Михаела Барокова
Бостънски университет, barokova@bu.edu

доцент д-р Елена Андонова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

eandonova@nbu.bg
 

Резюме: Невербалното поведение (свиването на рамене, помахване за поз-
драв, посочване на предмет) представлява жестове, които служат за постига-
нето на различни комуникативни цели. Те могат също така да играят важна 
роля в промяна на познанието на децата, косвено чрез въздействието им върху 
комуникативната среда на детето и директно чрез въздействието върху позна-
вателното им състояние. Текущото проучване си поставя за цел да отговори на 
изследователски въпроси за връзката между жестове, които родителите използ-
ват при игра с децата си, използването на комуникативни жестове от децата и 
за проследяване на различия в употребата и функцията на жестовете между 
деца с аутизъм и деца с типично развитие. Освен това цели да проучи доколко 
и как жестовете са в комбинация с речеви изкази и при какви ситуации на игра 
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най-често се използват жестове от страна на родителите и от децата в двете 
групи. Данни за общуването чрез жестове са събрани с помощта на видеона-
блюдение на общуването между родители и деца в типична ситуация на игра, 
разделени в две групи – типично развиващи се деца и техните родители, както 
и деца с аутизъм и техните родители. Разработена и приложена е схема на ко-
диране на комуникативните жестове, използвани от родителите и децата, при 
която се анализират честотата, формата и характерът на жестовете, разделени 
според видове функция – деиктични, конвенционални, иконични и ритуални с 
техните подвидове. В допълнение, употребата на жестова комуникация се срав-
нява с нивото на общо езиково развитие на детето. Резултатите от анализите 
в това изследване помагат да разберем ролята и влиянието на жестовете като 
комуникационно средство в ранно детско развитие при типично развиващи се 
деца и деца с аутизъм.

Ключови думи: жестове, ранно детско развитие, аутизъм, типично развитие

THE USE OF GESTURES IN COMMUNICATION IN TYPICALLY 
DEVELOPING CHILDREN AND CHILDREN WITH AUTISM

Nevena Marinova 
New Bulgarian University, nevymarino131415@gmail.com

Mihaela Barokova 
Boston University, barokova@bu.edu

Elena Andonova, Associate Professor, PhD 
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

eandonova@nbu.bg
 

Abstract: Non-verbal behavior – shrugging, waving a greeting, pointing to an 
object – are gestures that serve to achieve various communicative goals. They can 
also play an important role in changing children’s knowledge, indirectly through 
their impact on the child’s communicative environment and directly through the 
impact on their cognitive state. The current study aims to answer research questions 
about the relationship between gestures that parents use when playing with their 
children and the use of communicative gestures by children, and to track differenc-
es in the use and function of gestures between children with autism and children 
with typical development. It also aims to explore the extent to which gestures are 
combined with speech and in which play situations gestures are most often used by 
parents and children in both groups. Data on gesture communication were collect-
ed through video observation of communication between parents and children in a 
typical play situation divided into two groups - typically developing children and 
their parents as well as children with autism and their parents. A scheme of coding 
the communicative gestures used by parents and children has been developed and 
applied which analyzes the frequency, form, and nature of gestures according to 
types of function - deictic, conventional, iconic, and ritual along with their sub-
types. In addition, the use of gesture communication is compared with the level of 
general language development of the child. The results of the analyses in this study 
help to understand the role and influence of gestures as a means of communication 
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in early childhood development in typically developing children and children with 
autism.

Key words: gestures, early child development, autism, typical development

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНТЕРНАЛИЗИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
СРЕД ГРЪЦКИТЕ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СПОРЕД 

ВЪЗПРИЯТИЯТА НА ТЕХНИТЕ МАйКИ

Николаос Гергулас, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, nikosgeorg@windowslive.com

Резюме: Настоящото изследване имаше за цел да проучи разпространението 
на интернализираните проблеми сред извадка от гръцки деца в предучилищна 
възраст според представите на техните майки. От 112 биологични майки на деца 
на възраст от 2 до 5 години (56 момчета и 56 момичета) беше поискано да попъл-
нят гръцката версия на Поведенческия въпросник за деца на възраст година и по-
ловина – 5 години, предназначен за родители (Achenbach & Rescorla, 2000). Раз-
пространението на интернализираните проблеми сред изследваната извадка беше 
19,6%. По отношение на отделните синдроми на интернализираните проблеми 
резултатите показаха, че „оттегленост“ и „тревожност/депресия“ са с най-висо-
ка честота, а соматичните оплаквания са с най-ниска честота сред изследваните 
гръцки деца в предучилищна възраст. Сред момичетата беше отчетена съществе-
но по-голяма честота на „тревожност/депресия“ и „оттегленост“, отколкото сред 
момчетата, а сред момчетата беше отчетена съществено по-голяма честота на 
симптоми на соматични оплаквания в сравнение с момичетата.

Ключови думи: предучилищна възраст, интернализирани проблеми, полови 
различия, разпространение

PREVALENCE OF INTERNALIZING PROBLEMS AMONG GREEK 
PRESCHOOL CHILDREN ACCORDING TO THEIR MOTHERS’ 

PERCEPTIONS

Nikolaos Georgoulas, PhD student
“Neofit Rilski” South-West University 

Abstract: The present study aimed to explore the prevalence of internalizing 
problems among a sample of Greek preschool-aged children according to their moth-
ers’ perceptions. A total of 112 biological mothers of children aged 2-5 years (56 boys 
and 56 girls) were asked to complete the Greek version of the Child Behavior Checklist 
(CBCL) forages 1Ѕ-5, Parent Report Form (Achenbach & Rescorla, 2000). The prev-
alence of internalizing problems among the studied sample was 19,6%. Regarding the 
separate syndrome of internalizing problems, the results showed that Withdrawal and 
Anxiety/Depression had the highest prevalence and Somatic complaints had the lowest 
prevalence among the studied Greek preschoolers. The girls had significantly higher 
prevalence of Anxiety/Depression and Withdrawal in comparison to the boys, and the 
boys exhibited significantly more symptoms of Somatic Complaints in comparison to 
the girls.

Key words: preschool age, internalizing problems, gender differences
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УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ: ОТ ЕВОЛЮЦИЯ И СРАВНЕНИЕ НА 
ПОДХОДИТЕ КЪМ ОБЩООРГАНИЗАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕЯ

Панайот Рандев
фондация „човек Плюс“ – София, prandev@abv.bg

Елеонора Златинова 
31. СУчЕМ „Иван Вазов“ – София, norichnz@abv.bg 

Резюме: В доклада относително подробно са представени еволюцията на 
разбиранията, моделите и методиките за оценяване и стимулиране на училищната 
готовност през последните 150 години и състоянието ѝ у нас. Дават се 4-те голе-
ми професионални подхода към училищната готовност, както и се представя ис-
тинската революция, случила се по света в тази важна област от края на миналия 
век до сега, но която, за съжаление, не засегна България. Дадено е сравнение по 
14 критерия на традиционния и съвременния подход към училищната готовност. 
Накратко са представени визията и програмата на авторите за съвременна работа 
и у нас по тази важна тема. Представят се аргументите защо е нужно това, дават 
се 5 компонента и 10 елемента на предлаганата от авторите общо организационна 
(в ДГ или училище) система за работа с училищната готовност. Представен е на-
кратко и пакетът от методики, който са използвали авторите в своята досегашна 
работа по училищната готовност. 

Ключови думи: училищна готовност, оценяване, методики, традиционни, 
съвременни подходи

SCHOOL READINESS: FROM EVOLUTION AND COMPARISON OF 
APPROACHES TO A GENERAL ORGANIZATIONAL (K-12) SYSTEM FOR 

IT

Panayot Randev
Human Plus Fund, Sofia, prandev@abv.bg 

Eleonora Zlatinova
Ivan Vazov High-School for Foreign Languages and Management, Sofia,  

norichnz@abv.bg

Abstract: The report presents in detail the evolution of understandings, models 
and methods for assessing and stimulating school readiness (SR) over the past 150 
years and its present situation in Bulgaria. The 4 major professional approaches to SR 
are given as well as the real revolution that has taken place in the world in this impor-
tant area since the end of the last century, but which, unfortunately, has not affected 
Bulgaria. A comparison is given according to 14 criteria of the traditional and modern 
approaches to SR. The vision and the program of the authors for contemporary work in 
Bulgaria on this important topic are briefly presented. The arguments why this is neces-
sary are presented, 5 components and 10 elements of the general organizational system 
(in kindergarten or school) offered by the authors are given. The package of methods 
that the authors have used in their previous work on SR is also briefly presented.

Key words: school readiness, assessment, methods, traditional, contemporary ap-
proaches
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ПРЕДЪВКВАНЕ НА НЕГАТИВНИЯ ОПИТ И САДИСТИЧНИ 
НАКЛОННОСТИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

професор дпсн Пламен Калчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, pkalchev@phls.uni-sofia.bg 

доктор Светлина Колева
главен асистент, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  

svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

Резюме: Предъвкването на негативния опит отразява тенденцията лич ността 
да се фокусира върху дразнещ/обиден за нея опит като начин да засили или да 
поддържа агресивното желание за отмъщение. Ключовата особеност на садизма 
се състои в извличането на удоволствие от причиняването на страдание на друг 
човек чрез упражняване на контрол или унижаване. Основната хипотеза на из-
следването е свързана с очакването предъвкването на негативния опит да подхран-
ва садистичните наклонности, като прави по-вероятна и тяхната проява. Данните 
са получени с помощта на две самоописателни скали: 1) Скала за предъвкване на 
негативния опит на Капрара, чиято българска адаптация разграничава три компо-
нента: обидчивост, злопаметност и отмъстителност (Калчев, 2010) и 2) 6-фактор-
на юношеска скала за садизъм, конструирана върху 2603 лица (Калчев, Колева, 
2020), с шест компонента: удоволствие от наблюдавано фиктивно насилие (във 
филми, видеоигри), удоволствие от наблюдавано реално насилие, удоволствие от 
причиняване на вреда/страдание, унижаване, подчиняване/доминиране, сарказъм/
злонамерени подигравки. Изследвани са 649 юноши (с пълни данни): 262 момче-
та, 370 момичета, 17 непосочили, на възраст от 14 до 17 години. Тестваните регре-
сионни модели показват доминиращ позитивен ефект на отмъстителност; по-слаб, 
но значим негативен ефект на злопаметност и незначим ефект на обидчивост. Мо-
делът обяснява 39% от дисперсията на общия показател за садизъм, а на равнище 
компоненти: по-добри прогностични възможности по отношение на удоволствие 
от причиняване на вреда, подчиняване и унижаване (в интервала 27,9 – 32,2% 
обяснена дисперсия) и очаквано, по-слаб, по отношение на наблюдение – фиктив-
но насилие (13%). Допълнително са тествани два медиаторни модела с цел да се 
обясни как отчитането на общата дисперсия на злопаметност и отмъстителност 
води до значим негативен ефект на злопаметност върху садизма.

Ключови думи: садистични наклонности, отмъстителност, предъвкване на 
негативен опит, юношеска възраст

RUMINATION-DISSIPATION AND SADISTIC TENDENCIES IN 
ADOLESCENCE

Plamen Kalchev, Professor, DSc
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Svetlina Koleva, Chief Assistant, PhD
„St. Kliment Ohridski” Sofia University svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

Abstract: Hostile rumination (rumination-dissipation) defines the tendency of a per-
son to focus on an insulting experience in order to accelerate or maintain aggressive desire 
for revenge. Key characteristic of sadism is the achievement of pleasure from harming 
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others, through control, domination, and humiliation. The main aim of the current study is 
to investigate how hostile rumination of negative experiences is connected with sadism. 
We hypothesize that hostile rumination nurture sadistic tendencies and thus makes their 
manifestation more likely. Two self-descriptive scales are used: (1) Dissipation-Rumina-
tion Scale, Caprara, 1986, Bulgarian version (Kalchev, 2010) which differentiates three 
components: offensiveness, resentfulness and vengefulness, and (2) 6-factor Youth Sadistic 
Scale, constructed on data of 2603 respondents (Kalchev, Koleva, 2020), with six compo-
nents: Pleasure from viewing fictional violence (films, videogames), Pleasure from view-
ing real violence, Pleasure from inflicting pain, Humiliation, Subjugation / domination 
and Sarcasm/malicious mockery. The sample size is 649 adolescents (listwise): 262 boys, 
370 girls, 17 withhold sex information, age range: 14-17. Results from regression analysis 
state for a dominating positive effect of vengefulness, a weaker but significant negative ef-
fect of resentfulness, and non significant effect of offensiveness. The model explains 39% 
of the variance for the total score of sadism. On a componentl evel, rumination-dissipation 
shows better explanatory power on Pleasure from inflicting pain, Subjugation / domina-
tion, and Humiliation (between 27.9% and 32.2% variance explained), and, as expected, 
weaker effect on Pleasure from viewing fictional violence (13%). Two additional media-
tion models are tested, with the aim to investigate how shared variance of resentfulness 
and vengefulness leads to significant negative effect of resentfulness on sadism. 

Key words: sadistic tendencies, rumination-dissipation, vengefulness, adoles-
cence

СКРИНИНГ ЗА НАРЦИСТИЧНО ЛИЧНОСТОВО РАЗСТРОйСТВО  
В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ

професор дпсн Пламен Калчев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, pkalchev@phls.uni-sofia.bg 

Резюме: Скринингът за нарцистично личностово разстройство (НЛР) е разра-
ботен в рамките на кратката форма на въпросника на Ф. Кулидж (CATI, Coolidge, 
1993), конструирана в българска извадка – CATI-S/BG (Калчев, 2018). Формули-
рането на айтемите следва диагностичните критерии на DSM-5 (APA, 2013) в съ-
ответствие с принципа един критерий – един айтем. Психометричните данни за 
инструмента (факторна структура, надеждност и валидност) са оценени в три неза-
висими извадки от юноши и младежи (Калчев, 2018, 2019). Настоящото изследване 
представя нови данни за инструмента чрез сравнителен анализ на категориалния и 
дименсионалния подход за дефиниране на личностовите разстройства (APA, 2013). 
Резултатите са получени с лица в младежка възраст – студенти, 407 протокола, с 
пълни данни, с преобладаващо участие на жените: 315 жени, 86 мъже, 6 непосочи-
ли, на средна възраст x = 21,15 години. Данните са анализирани: 1) на равнище до-
мейни на патологични личностни черти – негативен афект, отстраненост, невъздър-
жаност, антагонизъм и психотизъм, и на равнище фасети, формиращи посочените 
домейни; 2) на категориално равнище, с разграничаване на лицата, изпълняващи 
диагностичните критерии за НЛР. Съгласно тествания структурен модел домей-
ните обясняват 57,6% от НЛР с доминираща роля на „антагонизъм“ и с по-слаби, 
но значими ефекти на „негативен афект“ и „невъздържаност“; на равнище фасети 
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резултатите диференцират ефектите на 8 предиктора, с 64,7% обяснена дисперсия 
и с доминираща роля на „грандиозност“ и „търсене на внимание“. Категориалната 
оценка разграничава 11 лица (2,7%) с НЛР, чийто „профил“ в сравнение с остана-
лите очаквано показва най-голям размер на ефекта по „антагонизъм“, но и значими 
разлики по другите четири домейна. В заключение резултатите потвърждават оч-
акваната връзка между категориалния и дименсионалия подход за дефиниране на 
НЛР и конструктната валидност на използвания скрининг за оценка.

Ключови думи: нарцистично личностово разстройство, DSM-5, категори-
ална оценка, дименсионален подход

NARCISSISTIC PERSONALITY DISORDER SCREENER IN YOUNG 
ADULTHOOD

Plamen Kalchev, Professor, DSc 
„St. Kliment Ohridski” Sofia University, pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Narcissistic Personality Disorder Screener (NPDS) is constructed upon 
Short Version of Coolidge Axis II Inventory (CATI, Coolidge, 1993), Bulgarian adaptation 
(CATI-S/BG, Kalchev, 2018). Formulation of items in NPDS is done according to diagnostic 
criteria of DSM-5 following the principle one item per criterion. Psychometric properties of 
the instrument (factor structure, reliability, and validity) are assessed in three different ado-
lescent and young adults amples (Kalchev, 2018; 2019). The current study presents new data 
for the screener using comparative analysis of categorical and dimensional approaches of 
defining personality disorders. Data are collected in a young adult sample - students (N=407 
listwise), predominantly women: 315women, 86 men, and 6 without sex information. Mean 
age is x=21.15. Analyses are conducted: (1) on a domain level of pathological personality 
traits – Negative Affect, Detachment, Disinhibition, Antagonism, and Psychotism, and on a 
facet level, forming the domains mentioned; (2) on a categorical level, with differentiation 
of persons who meet the diagnostic criteria for NPD. According to the structure model being 
tested, domains contribute for 57% of explanation of NPD with a leading part of Antago-
nism, and weaker, but significant effects of Negative Affect and Disinhibition; on a facet 
level, the results show effects of eight predictors with 64.7% variance explained with main 
contribution of Grandiosity and Attention seeking. Categorical assessment identifies NPD in 
11 people (2.7%) whose “profile” compared to the rest of the sample, as expected, shows the 
highest effect size on Antagonism and significant differences on the other four domains. The 
so obtained results confirm connection between categorical and dimensional approaches of 
defining NPD, and state for construct validity of NPDS.

Key words: narcissistic personality disorder, DSM-5, categorical assessment, di-
mensional approach

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА „ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“ И „ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ 

В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИйНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАННА ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ 

Радостина Стоянова-Ширяев
РадостИ – Школа за емоционално развитие, office@radostina-stoyanova.com
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Резюме: В последните десетилетия концептът за емоционална интелигент-
ност доби изключителна популярност, базирайки се на множество изследвания, 
които доказват, че емоционалните умения на децата в ранна детска възраст играят 
определяща роля в бъдещото им развитие в социален и професионален план. В 
научната литература се срещат и твърдения, че емоционалната интелигентност 
може да бъде много по-значима по отношение на развитийните процеси от инте-
лектуалните способности. Различните перспективи на представяне на концепти-
те за емоционална интелигентност и емоционална компетентност водят до труд-
но диференциране на конкретното поле за работа в образователен и терапевти-
чен контекст. Представянето, което цели този доклад, на различните дименсии, в 
които може да се постави разграничаването на двата концепта, може значително 
да прецизира възможностите за интеракция в зависимост от моментния етап на 
развитие на малкото дете.

Ключови думи: емоционална интелигентност, емоционална компетентност, 
ранно детско развитие

DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE AND EMOTIONAL COMPETENCE IN THE CONTEXT OF 

DEVELOPMENTAL PROCESSES IN EARLY CHILDHOOD

Radostina Stoyanova-Shyryaeu, 
School for Emotional Development, office@radostina-stoyanova.com

Abstract: In recent decades, the concept of emotional intelligence has gained 
tremendous popularity, based on numerous studies suggesting that the emotional 
skills of children in early childhood play a decisive role in their future development 
in social and professional contexts. There are also claims in the scientific literature 
that emotional intelligence can be even more significant in terms of developmen-
tal processes than intellectual abilities. The different perspectives of presenting the 
concepts of emotional intelligence and emotional competence lead to difficult dif-
ferentiation of the specific field of work in educational and therapeutic context. The 
introduction, which this article aims at, can significantly refine the possibilities for 
interaction depending on the current stage of development of the young child, pri-
marily based of the different dimensions in which the distinction between the two 
concepts can be placed. 

Key words: emotional intelligence, emotional competence, early child develop-
ment

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ КЪМ 
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

Ралица Николова, училищен психолог
МА детска психология, чОУ „Роналд Лаудер“, r.nikolova@lauderschool.bg

Резюме: Изследването е направено онлайн в периода 29.07. – 8.08.2020 г., 
N = 1081. Представени са 48 твърдения с възможност за избор на 5 отговора и 
един отворен въпрос за допълнителен коментар по темата. Няколко респонден-
ти не отговарят на условието „родител на дете в училищна възраст“ и данните 
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им не са взети предвид. Повече от половината родители (53%) са негативно 
настроени към дистанционното обучение. че такова обучение трябва да има 
само в краен случай подкрепят 50,3%. Основните причини за тези нагласи са 
три: убеждението, че такъв тип обучение пречи на децата да се социализират; 
липсата на съдействие и ангажимент от страна на учителите/училището; на-
растващото усещане за тежест/натрупано напрежение у родителите. Анализът 
показва значими корелации между „родителски нагласи“ и „социализация“ 
r = -0.736, p<0.01; „родителски нагласи“ и „получена помощ“ r = 0.487, p<0.01; 
„родителски нагласи“ и „натрупано напрежение“ r = -0.742, p<0.01. При регре-
сионен анализ на фактора „родителски нагласи“ (зависима променлива) спрямо 
„получена помощ“ t = 10.056, p<0.0001; „родителски нагласи“ спрямо „социа-
лизация“ t = -11.592, p<0.0001; „родителски нагласи“ спрямо „натрупано на-
прежение“ t = -13.229, p<0.0001. Анализът на данните позволява да се заключи, 
че негативното отношение на родителите към дистанционното обучение не е 
резултат от предубеждение, а на загриженост за благосъстоянието на децата им 
и реално преживени трудности в този период. Мненията по някои въпроси са 
напълно поляризирани (коментарите също). Затова препоръката към училищата 
е да изследват нагласите сред „своите“ родители и с тяхна помощ да разработят 
политики и формати за дистанционно обучение на децата в бъдещи извънредни 
ситуации. 

Ключови думи: онлайн обучение, родителски нагласи, училищни политики

STUDY OF PARENTAL ATTITUDES TOWARDS ONLINE EDUCATION

Ralitsa Nikolova, MA in Child Psychology 
School Psychologist at “Ronald Lauder School”, Sofia,  

r.nikolova@lauderschool.bg

Abstract: The study was carried out form July 29 to August 08, 2020, N=1081. It 
comprises 48 statements with multiple choice answers and one open question for addi-
tional comments. The answers of some respondents are not taken into consideration be-
cause respondents are not parents of school-age children. More than half of the parents 
(53%) assess negatively the online education. 50.3% think that such education has to be 
applied only during emergency situations. The main reasons for these parental attitudes 
are three: conviction that online education impedes children form socializing; lack of 
cooperation and engagement on behalf of the teachers/ school authorities; accumulated 
tension in the parents. Data analysis reveals significant correlation between “parental 
attitudes” and “socialization” r = -.736, p<.01; “parental attitudes” and “received help” 
r = .487, p < .01; “parental attitudes” and “accumulated tension” r = -.742, p < .01. 
Regression analysis with dependent variable “parental attitudes” results in t=10.056, 
p<.0001 in regards of “received help”; t = -11.592, p<.0001 in regards of “socializa-
tion”; and t = -13.229, p<.0001 in regards of “accumulated tension”. Data analysis 
allows us to conclude that parental negative attitudes towards online education are not 
based on prejudice, but rather on concern for the well-being of their children and on 
real experienced hardships by parents. Opinions and comments on some questions are 
dramatically polarized. This is the reason why the recommendation towards school au-
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thorities is to study the attitudes of “their” parents and work together on school policies 
and formats of online education for students in future extreme circumstances. 

Key words: online education, parental attitudes, school policies 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ 
СУБЪЕКТНОСТИ ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Светлана Игоревна Беляева, к.псих.н., доцент
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Россия
Анастасия Владимировна Микляева, д.псих.н., профессор

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Россия

Елена Николаевна Волкова, д.псих.н., профессор
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Россия, envolkova@yandex.ru
Ирина Владимировна Волкова

Российская академия образования, Россия, atrila@mail.ru

Резюме: Цель исследования. Изучение психологического благополучия и 
субъектности одаренных подростков. Работа представляет собой часть комплекс-
ного исследования субъективных предпосылок психологического благополучия 
одаренных подростков. Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта 
№ 19-013-00729 «Субъективные факторы психологического благополучия ода-
ренных подростков». Программа и протокол комплексного исследования были 
рассмотрены и одобрены Этическим комитетом Российского государственно-
го педагогического университета им. А. И. Герцена (IRB00011060 Herzen State 
Pedagogical University of Russia IRB#1, протокол № 5 от 28.01.2019).

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 422 одаренных 
подростков и 141 подросток с нормативным уровнем способностей в возрасте 
15-17 лет.

Методы исследования. Шкала психологического благополучия К. Рифф в 
адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной. Опросник «Структура субъектно-
сти подростка» Е.Н. Волковой.

Результаты исследования. Проведенное исследование не выявило значи-
мых различий по показателям как общего психологического благополучия, так 
и его структурных компонентов в сравниваемых группах, кроме значения по-
казателя «Автономность»: у одаренных подростков способность вести себя не-
зависимо сформирована лучше, чем у их сверстников с нормативным уровнем 
развития. Способность устанавливать позитивные доверительные отношения у 
одаренных подростков выражена хуже ( различия на уровне тенденции). Разви-
тие субъектности также не имеет значимо выраженных различий в группах под-
ростков. Однако, для одаренных подростков развитие субъектности различается 
в зависимости от пола ребенка: развитие субъектности у одаренных мальчиков 
происходит посредством развития способности к рефлексии и признания свобо-
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ды выбора и ответственности за этот выбор, а у одаренных девочек – за счет раз-
вития представлений о собственной уникальности. Результаты корреляционного 
анализа показали наличие статистически значимых связей (p<0,01) всех компо-
нентов субъектности и всех показателей шкал психологического благополучия и 
в группе одаренных подростков, и в группе подростков с нормативным уровнем 
способностей. 

Заключение. Психологическое благополучие и субъектность взаимосвязаны 
у одаренных подростков и подростков с нормативным уровнем способностей. 
Динамика развития и выраженность компонентов субъектности и компонентов 
психологического благополучия у одаренных подростков несколько выше, чем у 
подростков с нормативным уровнем развития. Однако эти значения не достигают 
уровня различий, позволяющих говорить о качественном своеобразии личност-
ного развития одаренных подростков. Выявленные особенности психологиче-
ского благополучия и субъектности подростков могут выступать ориентиром в 
проектировании индивидуальных траекторий развития . 

Ключевые слова: одаренные подростки, субъектность, психологическое 
благополучие

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND AGENCY AMONG GIFTED 
ADOLESCENTS

Svetlana Igorevna Belyaeva, Associate Professor, PhD
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia
Anastasia Vladimirovna Miklyaeva, Professor, DSc 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia

Elena Nikolaevna Volkova, Professor, DSc 
Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia, envolkova@yandex.ru 

Irina Vladimirovna Volkova, Analyst, 
Russian Academy of Education, Moscow, Russia: atrila@mail.ru

Abstract: Objective: to study the agency and well-being among gifted adoles-
cents. Current study is a part of the project dedicated to subjective well-being of gifted 
adolescents. The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№ 19-013-00729 «Subjective well-being of gifted adolescents». The program and the 
protocol of the study were approved by the Ethical Committee of the Herzen State Ped-
agogical University of Russia (IRB00011060 Herzen State Pedagogical University of 
Russia IRB#1, protocol № 5 from 28.01.2019).

Sample. Participants of the study were 422 gifted adolescents and 141 adolescents 
with general level of cognitive abilities, age 15-17. 

Measurement tools. Ryff’s Scales of Psychological Well-being (translated and 
adapted by L.V. Zhukovskaya, E.G. Troshikhina), Adolescent Agency Scale by E.N. 
Volkova. 

Results. The study didn’t find any significant difference between gifted and 
non-gifted children either in general well-being or in its components, with the excep-
tion of autonomy: gifted adolescents have a more developed autonomy than the gen-
eral sample. Trend-level significance was achieved for the lower ability for positive 
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relations in gifted adolescents. Likewise, agency is equally developed in gifted and 
non-gifted groups. However, among the gifted adolescents, agency varies by gender: 
in boys agency is mostly developed through the ability to reflect and make choices, in 
girls – agency is developed through understanding own’s uniqueness. The results of the 
correlational analysis revealed that all components of agency and all components of 
well-being are significantly correlated (p<0,01) both in gifted and non-gifted groups. 

Conclusions. Well-being and agency are linked in both gifted adolescents and ad-
olescents of general-level abilities. Although some components of agency and well-be-
ing are more developed among the gifted adolescents, for the most part this difference 
doesn’t reach the significance to conclude that gifted adolescents are more personally 
developed than their peers. The results of the study of agency and well-being of adoles-
cents might be useful for building of individual’s developmental trajectory. 

Key words: gifted adolescents, agency, well-being

РОЛЯТА НА ЛИПСАТА НА СТРАХ И ПАТОЛОГИЧНИТЕ ЛИЧНОСТНИ 
ЧЕРТИ ЗА ОЗЛОБЕНОСТТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ 

главен асистент д-р Светлина Колева 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

Резюме: Представени са данни за връзката на озлобеността с липсата на 
страх и патологичните личностни черти, формулирани в DSM-5. Целта на из-
следването е да се проверят взаимодействието и ефектите на липсата на страх в 
комбинация с патологичните личностни черти (на равнище домейни – негативен 
афект, отстраненост, невъздържаност, антагонизъм и психотизъм) за проявите на 
озлобеността. Озлобеността се дефинира като готовност за увреждащи другия 
действия, при които човек поема риска да навреди на самия себе си, за да изпълни 
тази цел. Такова поведение може да се опосредства от липсата на страх, разбира-
на като личностната диспозиция да се реагира с безстрашие и слаба реактивност 
към ситуации на физическа заплаха. Използваният инструментариум включва 
Скала за озлобеност (SpitefulnessScale, Marcus et al., 2014; Колева, Калчев, 2019), 
Скала за липса на страх (Колева, Калчев, 2019) и Личностен въпросник за DSM-5, 
съкратена версия (PID-5-SF, Maples et al., 2015; Калчев, Колева, 2019). Изследва-
ни са 816 юноши, пълни данни 612: 296 момчета, 314 момичета, 2 непосочили, 
на средна възраст М = 15,95 години. Резултатите показват умерени положителни 
корелации между липсата на страх, озлобеността и невъздържаността и антаго-
низма, а при проверката на ефектите на домейните на PID-5 върху озлобеността, 
обяснената дисперсия на модела е 39% с три значими предиктора: с най-голям 
ефект на антагонизъм (β = 0,48), а невъздържаност и отстраненост са с прибли-
зително сходни прогностични възможности. Дефинирането на липсата на страх 
като медиатор показва наличие както на директни, така и на индиректни ефекти 
върху озлобеността, като този медиаторен модел (с 47% обяснена дисперсия) поз-
волява отчитането на ролята на всичките 5 домейна.

Ключови думи: озлобеност, липса на страх, PID-5, патологични личностни 
черти, юношеска възраст
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THE ROLE OF FEARLESSNESS AND PATHOLOGICAL PERSONALITY 
TRAITS IN SPITEFULNESS IN ADOLESCENCE

Svetlina Georgieva Koleva, Chief Assistant, PhD
„St. Kliment Ohridski” Sofia University, svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

Abstract: Presented data refer to the connections between spitefulness, fearless-
ness and pathological personality traits as formulated in DSM-5, with the aim to inves-
tigate correlations and effects of fearlessness in combination with pathological person-
ality traits on domain level (Negative Affect, Detachment, Disinhibition, Antagonism, 
and Psychotism) for manifestation of spitefulness. Spitefulness refers to the tendency 
to inflict harm or cost on another in which the actor incurs some form of self-harm or 
cost in order to pursue that goal. Such behavior could be mediated by fearlessness, un-
derstood as personality tendency to react fearless and with low reactivity toward situa-
tions of physical threat. Three self-descriptive instruments are used: Spitefulness Scale 
(Marcusetal., 2014, Koleva, Kalchev, 2019), Fearlessness scale (Koleva, Kalchev, 
2019), and Personality Inventory for DSM-5 - Short Form, PID-5-SF (Maplesetal., 
2015; Kalchev, Koleva, 2019). The sample consists of 816 adolescents, 612 listwise: 
296 boys, 314 girls, 2 provided no such information, mean age M=15.95. The results 
show moderate positive correlations between fearlessness, spitefulness, and Disinhibi-
tion, and Antagonism. Data from effects of domains of PID-5 on spitefulness (39% var-
iance explained) identifies three significant predictors, with main effect of Antagonism 
(β=.48), whereas Disinhibition and Detachment show similar predictive power. When 
fearlessness is defined as a mediator in the model, results state for direct and indirect 
effects in predicting spitefulness. That mediation model (with 47% variance explained) 
enables assessment of the role of all five domains in occurrence of spitefulness.

Key words: spitefulness, fearlessness, pathological personality traits, DSM-5, 
adolescence

ПСИХОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ 
НА СПИСЪК С ТВЪРДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС САМОНАРАНЯВАНИЯ 

(INVENTORYOFSTATEMENTSOFSELF-INJURY, ISAS)

доктор Севджихан Еюбова
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, s.eyubova@shu.bg

Резюме: Настоящият доклад представя психометричните характеристики 
на българската версия на Списъка с твърдения, свързани със самонаранявания 
(ISAS). Това е самооценъчен въпросник от две части – поведенческа и функцио-
нална, чрез който могат да се проучат наличието на самонаранявания, видът на 
самонараняванията, честотата, както и функциите, които тези поведения обслуж-
ват. Поведенията, които се проучват в първата част на ISAS, включват порязване 
на кожата, тежко издраскване, хапане, блъскане на тялото (нанасяне на удари вър-
ху себе си), горене, чоплене на рани, дълбаене по кожата, триене на кожата върху 
твърда повърхност, щипане, забиване на игли в кожата, скубане на коса, поглъща-
не на опасни вещества. Втората част на ISAS се попълва само ако изследваното 
лице е посочило едно или повече поведения на самонараняване. Функционалната 
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част на въпросника оценява 13 потенциални функции на самонараняващите по-
ведения. Въпросникът ISAS е приложен при 454 юноши от общата популация, 
като 163 от тях посочват поведения, свързани със самонаранявания. Вътрешната 
консистентност на ISAS е много добра (α = .87). Експлораторният факторен ана-
лиз показа силна двуфакторна структура – вътреличностни функции (използване 
на самонараняванията за афективна регулация и изразяване на дистрес) и между-
личностни функции (използване на самонараняванията за междуличностно влия-
ние, автономност, отмъщение и свързване с връстници). 

Ключови думи: ISAS, самонаранявания, юноши, обща популация

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE BULGARIAN VERSION 
OF THE INVENTORY OF STATEMENTS OF SELF-INJURY (ISAS)

Sevdzhihan Eyubova, PhD
“Konstantin Preslavsky” University of Shumen, s.eyubova@shu.bg

Abstract: This report presents the psychometric characteristics of the Bulgarian 
version of the “List of Allegations of Self-Injury” (ISAS). This is a two-part self-as-
sessment questionnaire - behavioral and functional, which can be used to examine the 
presence of self-harm, the type of self-harm, the frequency, and the functions that these 
behaviors serve. The behaviors studied in the first part of ISAS include: cutting the 
skin, severe scratching, biting, pushing the body (hitting oneself), burning, picking 
wounds, digging the skin, rubbing the skin on a hard surface, pinching, inserting nee-
dles into the skin, plucking hair, ingestion of hazardous substances. The second part of 
ISAS needs to be completed only if the subject has indicated one or more self-harm 
behaviors. The functional part of the questionnaire evaluates 13 potential functions of 
self-injurious behaviors. The ISAS questionnaire was completed by 454 adolescents 
from the general population, 163 of whom reported behaviors related to self-harm. 
The internal consistency of ISAS is very good (α = .87). Exploratory factor analysis 
showed a strong two-factor structure - intrapersonal functions (use of self-harm for af-
fect regulation and marking distress) and interpersonal functions (use of self-harm for 
interpersonal influence, autonomy, revenge and peer bonding).

Key words: ISAS, self-harm, adolescents, general population

ВЪПРОСНИК ЗА СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ В ЮНОШЕСКА 
ВЪЗРАСТ: ФАКТОРНА СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ  

ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ

Цветелина Макавеева, докторант
катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“,  
tsvetelinamakaveeva@gmail.com

Резюме: Настоящото изследване представя оценка на факторната структу-
ра на Въпросник за сепарация-индивидуация в юношеска възраст (Separation-
Individuation Testof Adolescence, SITA, Levine et. al., 1986) в извадка от български 
юноши. Според теоретичната рамка въпросникът съдържа 9 субскали, оценява-
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щи процеса на отделяне от значимите други и придобиване на усещане за собст-
вена идентичност. Извадката включва 998 лица, от които с пълни данни 806, на 
възраст 14 – 20 години (VIII – xII клас). Факторната структура на въпросника е 
изследвана с помощта на експлораторен и конфирматорен факторен анализ, като 
са обсъдени получените модели. Анализирани са форсираният 9-факторен вари-
ант, който частично съвпада с оригиналните компоненти, както и обособяването 
на нова скала – „незаинтересованост на родителите“. Данните свидетелстват за 
приемливи равнища на надеждност (вътрешна съгласуваност) на повечето суб-
скали. Получените резултати позволяват Въпросникът за сепарация-индивидуа-
ция в юношеска възраст да се оцени като полезен инструмент за изследователски 
и приложни цели в юношеска възраст. 

Ключови думи: сепарация-индивидуация, юношество, идентичност, на-
деждност, факторна структура 

SEPARATION-INDIVIDUATION TEST OF ADOLESCENCE: FACTOR 
STRUCTURE AND RELIABILITY AMONG BULGARIAN ADOLESCENTS

Tsvetelina Makaveeva, PhD student
Department of General, Experimental, Developmental, and Health Psychology, 

„St. Kliment Ohridski” Sofia University, tsvetelinamakaveeva@gmail.com

Abstract: The present study aims to assess the factor structure of the Separa-
tion-Individuation Test of Adolescence (SITA, Levine et al., 1986) in a sample of Bul-
garian adolescents. According to the theoretical framework, the questionnaire contains 
9 subscales, assessing the process of separation from significant others and the ac-
quisition of a sense of self-identity. Data were obtained from 998 adolescents (806 
with complete data) from 14 to 20 years of age (grades 8-12).The factor structure was 
studied through exploratory and confirmatory factor analysis and the obtained models 
were discussed. The forced 9-factor version, which partially converges with the orig-
inal components as well as the formation of a new scale – “Parent Detachment” were 
analysed. The data show acceptable levels of reliability (internal consistency) on most 
subscales. The obtained results allow the Separation-Individuation Test of Adolescence 
to be evaluated as a potentially useful instrument for research and applied purposes in 
adolescence.

Key words: separation-individuation, adolescence, identity, reliability, factor 
structure 

ВЛИЯНИЕТО НА БИКУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ЕЗИКА ВЪРХУ 
ПОВЕДЕНИЕТО И САМОИДЕНТИЧНОСТТА НА ДЕЦА БИЛИНГВИ

Ива Панева, докторант
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, ivapaneva@gmail.com

Резюме: Изследването има за цел да осъществи пилотен скрининг за иден-
тифициране на социо-поведенчески проблеми при деца билингви. В продълже-
ние на две години авторът на изследването анализира теоретичните концепции 
за бикултурната идентичност и наличните емпирични изследвания за промяна 
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на идентичността и поведението на деца билингви при смяната на език и съот-
ветната култура. Следва провеждане на интервюта и създаване и разпростране-
ние на пилотно тестване на въпросници. Авторът предлага следните хипотези: 
1) поведението на деца билингви се променя спрямо езика, който говорят, и 2) 
културната идентичност на двуезичното дете влияе на поведението му. Изследва-
нето се провежда с общо 232 участници, разделени на групи по възраст и форми 
на включване в изследването спрямо използваната методология. За целите на пи-
лотното изследване се разработват въпросници за всяка група изследвани лица, 
респонденти и участници (родители на деца билингви, деца/юноши билингви, 
възрастни билингви). Провеждат се и интервюта, които са анализирани чрез фе-
номенологичен анализ и интерпретативен феноменологичен анализ (Interpretative 
Phenomenological Analysis – IPA). Резултатите показват, че над 42% от възрастни-
те билингви посочват промяна на поведението при смяна на езика за разлика от 
46,7% при деца/юноши билингви и 25% при родители респонденти. 

Ключови думи: деца билингви, бикултурна идентичност, език, поведенче-
ски проблеми, скрининг

THE INFLUENCE OF BICULTURAL IDENTITY AND LANGUAGE ON 
BEHAVIOR AND SELF-IDENTITY OF BILINGUAL CHILDREN

Iva Paneva, PhD student
“Kr. Sarafov” National Academy of Theater and Film Arts, ivapaneva@gmail.com

Abstract: The study aims to create a pilot screening for identifying socio-behav-
ioral problems in bilingual children. For two years, the author of the study has been 
analyzing theoretical concepts related to Bicultural Identity and the existing body of 
empirical research on identity and behavioral switch in bilingual children when they 
change language and culture setting, followed by a period of conducting interviews, as 
well as creating and distributing pilot testing of questionnaires. The author proposes 
two hypotheses: The behavior of bilingual children changes based on the language 
they use (1); The cultural identity of bilingual children affects their behavior (2). The 
study is conducted with a total of 232 participants, divided in different groups based 
on their age and type of participation in the research methodology. For the aims of 
the study, survey questionnaires are developed for each group of respondents and par-
ticipants (parents of bilingual children, children/adolescent bilinguals, and bilingual 
adults). Additionally, interviews are conducted, analyzed with the help of Interpretative 
Phenomenological Analysis–IPA. The results show that more that 42% of bilingual 
adults express their change of behavior when switching languages, compared to 46.7% 
of bilingual children/adolescents and 25% of parents of bilingual children. 

Key words: Bilingual children, bicultural identity, language, behavioral prob-
lems, screening
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СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА, ЗДРАВНА  
И КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

КЛИНИчНА ПСИХОЛОГИЯ, ЗДРАВНА ПСИХОЛОГИЯ, СПЕЦИАЛНА 
ПСИХОЛОГИЯ, КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ  

И ПСИХОТЕРАПИЯ

SECTION „CLINICAL, HEALTH AND 
COUNSELING PSYCHOLOGY“ 

CLINICAL PSYCHOLOGY, HEALTH PSYCHOLOGY, SPECIAL 
PSYCHOLOGY, COUNSELING PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY

МОМЧЕТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАШЕ ПРЕЗ СТЪКЛО

главен асистент д-р по психология Анета Атанасова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

главен асистент д-р по психология Светла Стайкова
Медицински университет, София, svetla_petrova@gbg.bg

доцент д-р по психология Камелия Ханчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Разстройството от аутистичния спектър е невроразвитийно раз-
стройство, чиито първи прояви се регистрират в ранна детска възраст и персисти-
рат през целия живот. Предизвикателствата за хората с разстройство от аутистич-
ния спектър (както и за близките им) са разнообразни като съдържание и ниво на 
тежест и продължават в хода на жизнения цикъл. Затрудненията в психосоциал-
ното функциониране са емблематични за разстройството, но остава недостатъчно 
изяснено как самите младежи възприемат и осмислят социалните си отношения. 
Настоящото емпирично изследване представлява опит за запълване на подобни 
пропуски в познанието за разстройството от аутистичния спектър и има за цел 
да изведе на преден план гледната точка на младежите, като се фокусира върху 
начина на възприемане и разбирането за приятелство, близост и отношения с хо-
рата. Данните, получени при полуструктурирани интервюта с младеж, родител 
(или основен грижещ се) и специалист (работил дългосрочно с младежа), са за-
писани и анализирани в съпоставителен и дълбочинен план по метода на интер-
претативния феноменологичен анализ. Настоящият доклад илюстрира модела на 
изследване и анализа на данни от три интервюта, като акцентира върху смисъла 
на социалния опит за самия младеж наред с погледа и интерпретациите на май-
ката и концептуализацията на специалиста. Анализът прави възможно достига-
нето до нови нива на разбиране и осмисляне на онова, което „виждаме“ или „не 
виждаме“, гледайки през едно и също стъкло, и поставя въпроса за преградите и 
ограниченията или: „За кого какво е важно – стъклото, рамката или картината?“.

Ключови думи: разстройство от аутистичния спектър, вербална комуника-
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ция (способност за), социален опит, социална мотивация, приятелство, интерпре-
тативен феноменологичен анализ

THE BOY WHO DIDN’T SEE THROUGH GLASS

Aneta Atanasova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

Svetla Staykova, Chief Assistant, PhD 
Medical University, Sofia, svetla_petrova@gbg.bg
Camellia Hancheva, Associate Professor, PhD

“St. Kliment Ohridski” Sofia University hancheva@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a neuro-developmental disorder 
whose first manifestations are registered in early childhood and persist throughout life. 
The challenges for people with ASD (and for people close to them) are diverse in con-
tent and severity, and continue throughout the life cycle. Difficulties in psychosocial 
functioning are emblematic of the disorder, but it remains unclear how young people 
themselves perceive and make sense of their social relationships. This empirical study 
is an attempt to fill a gap in the knowledge about social interactions from a first-hand 
experience. It aims to bring young people’s perspectives to the forefront, focusing on 
how they perceive and understand friendship, intimacy, and relationships with people. 
The data obtained from semi-structured interviews with a young person, a parent (or a 
caregiver) and a specialist (in a long time therapeutic, rehabilitation or supportive role) 
were recorded and analyzed in a comparative and in-depth plan by the method of in-
terpretive phenomenological analysis. This report illustrates the model of research and 
analysis of data from three interviews, emphasizing the meaning of social experience 
for the young person himself, along with the view and interpretations of the mother 
and the conceptualization of the specialist. The analysis makes it possible to reach new 
levels of understanding and comprehension of what we “see” or “do not see” when we 
look through the same glass, and raises the question of barriers and limitations or “For 
whom what is most important: the glass, the frame or the picture?”

Key words: Autistic spectrum disorder, verbal communication abilities, social 
experience, social motivation, communication, friendship, interpretive phenomenolog-
ical analysis

ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС НА ПАЦИЕНТИ ПРЕДИ 
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

главен асистент д-р Анета Рашева
Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

anirasheva@abv.bg
доцент д-р Красимира Христова, дм

Резюме: Негативните емоционални състояния водят до повишен риск от сър-
дечносъдови заболявания, а наличието им при пациенти с вече поставена диаг-
ноза за сърдечносъдово заболяване се свързва с по-лоша прогноза и понижаване 
качеството на живот. Целта на това пилотно изследване е да покаже емоционал-
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ния статус на пациенти със и без поставена диагноза за сърдечносъдово заболява-
не преди ехокардиография и необходимостта от емоционално-подкрепяща кому-
никация на специалистите с тях. Материал и методи на изследване: Изследвани 
са 25 лица (от женски пол – 11, мъжки пол – 14) в МЦ за СПМ по сърдечносъдови 
заболявания ООД – гр. София. Използвани са следните методики: Скала за мани-
фестен страх на Джанет Тейлър – MAS, 1984 г.; Въпросник за оценка на болнична 
тревожност и депресия (НАD) Zigmond and R.P. Suatith,1983 г. – български вари-
ант (СБТД). Познаването на преобладаващите емоции, породени от очакване на 
потвърждаване или отхвърляне на диагноза за сърдечносъдово заболяване или 
при наличието на такава за проследяване развитието на болестта, позволява на 
специалиста да избере подходящ начин за комуникация с пациента.

Ключови думи: емоционален статус, сърдечносъдово заболяване, комуни-
кация

EMOTIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO ECHOCARDIOGRAPHY

Aneta Rasheva, Chief Assistant, PhD
Medical Faculty, “St. Kliment Ohridski” Sofia University anirasheva@abv.bg

Krasimira Hristova, Associate Professor, MD, PhD

Abstract: Negative emotional states lead to an increased risk of cardiovascular 
disease, and their presence in patients with a previously diagnosed cardiovascular dis-
ease is associated with worse prognosis and lower quality of life. The aim of this pilot 
study is to demonstrate the emotional status of patients with and without a diagnosis 
of cardiovascular disease prior to echocardiography as well as the need for emotional-
ly-supporting communication with specialists. Material and methods of study: Female 
and male sexes were studied at the Medical Center for Cardiovascular Diseases in 
Sofia. The following methodologies were used: 1.Scale of manifest fear by Janet Tay-
lor - MAS, 1984. 2. Questionnaire for Assessment of Hospital Anxiety and Depression 
(HAD), Zigmond and R.P. Suatith, 1983- Bulgarian variant / SBTD /. Knowing the pre-
dominant emotions caused by waiting to confirm or reject a diagnosis of cardiovascular 
disease or, in the presence of a trace, the progression of the disease allows the specialist 
to choose a suitable way of communicating with the patient.

Key words: emotional status, cardiovascular disease, communication

ПОЗИТИВНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ 
ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЮНОШИТЕ

доцент д-р Анна Александрова-Караманова
Институт за изследване на населението и човека – БАН, департамент 

„Психология“, annaalexandrova@yahoo.com

Резюме: Теорията за позитивното развитие на младите хора (Positive Youth 
Development – PYD) дефинира позитивното развитие в пет аспекта: компетент-
ност (позитивна оценка на собствените действия в различни области), увереност 
(чувство за висока обща самооценка и Аз-ефективност), свързаност (положител-
ни връзки с хора и институции), характер (зачитане на обществени и културни 
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правила, морал и почтеност) и грижа за другите (съчувствие и съпричастност 
към другите). Характеристиките на позитивното развитие на младите хора имат 
отношение към тяхното психично здраве и благополучие, рисково и здравослов-
но поведение, академични постижения, гражданска ангажираност. Целта на из-
следването е да се проучат връзките между позитивното развитие на младите 
хора и тяхното здравно поведение, включително здравословни поведения, като 
физическа активност и здравословно хранене, и рискови здравни поведения, като 
злоупотреба с алкохол, употреба на канабис и ранен старт на сексуалния живот. 
Изследвани са 1517 петнадесетгодишни юноши, участници в международно-
то сравнително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст 
– HBSC“, 2017/2018 г. Резултатите показват, че характеристиките на позитивно-
то развитие са значими предиктори на здравното поведение на юношите. Здра-
вословните нива на физическа активност са свързани с висока компетентност, 
а всекидневната консумация на плодове и зеленчуци – с високи стойности на 
характера; консумацията на зеленчуци е свързана също така с висока грижа за 
другите. И трите изследвани рискови поведения са свързани с ниска увереност, 
като напиването и сексуалната активност са свързани и с висока компетентност. 
Специфично за напиването е връзката му с ниските стойности на характера, за 
употребата на канабис – връзката със слабата грижа за другите, за ранния старт 
на сексуалния живот – слабата свързаност с другите.

Ключови думи: позитивно развитие на младите хора, физическа активност, 
здравословно хранене, злоупотреба с алкохол, употреба на канабис, ранен старт 
на сексуалния живот

POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: EFFECTS ON ADOLESCENT 
HEALTH BEHAVIOUR

Anna Alexandrova-Karamanova, Associate Professor, PhD
Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences, 

Department of Psychology, annaalexandrova@yahoo.com

Abstract: The Positive Youth Development (PYD) theory defines positive devel-
opment in five aspects: competence (positive view of one’s actions in domain specific 
areas), confidence (a sense of overall positive self-worth and self-efficacy), connection 
(positive bonds with people and institutions), character (respect for societal and cultural 
rules, morality, and integrity), and caring (a sense of sympathy and empathy for others). 
The characteristics of positive youth development are related to young people’s mental 
health and well-being, risk and healthy behaviour, academic achievement, and civic en-
gagement. The aim of the study is to examine the relationships between positive youth 
development and adolescents’ health behaviours, including healthy behaviours such as 
physical activity and healthy eating and risk health behaviours such as alcohol abuse, 
cannabis use and early sexual initiation. 1517 fifteen-year-old adolescents, participants 
in the international comparative study “Health behaviour in school-aged children – 
HBSC” 2017/2018 were studied. The characteristics of positive youth development 
were found to be significant predictors of adolescent health behaviour. Healthy levels 
of physical activity were associated with high competence, and daily consumption of 
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fruits and vegetables - with high values of character; the consumption of vegetables 
was also associated with high caring. All three risk behaviours were associated with 
low confidence, and drunkenness and early sexual activity were associated with high 
competence. Specific for drunkenness was its relationship with low values of character, 
for cannabis use – the relationship with low caring, and for the early start of sexual life 
– low connection with others.

Key words: positive youth development (PYD), physical activity, healthy eating, 
alcohol abuse, cannabis use, early start of sexual life

ТЕРАПЕВТИЧНИЯТ АЛИАНС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 
ПРЕЖИВЯВАНИЯТА НА ТЕРАПЕВТА: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ 

РЕФЛЕКСИВНОСТ И ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Атанас Гачев
Институт за психично здраве и развитие, atanasganchef@gmail.com

Резюме: В процеса на психотерапия терапевтичният алианс и взаимоотно-
шенията между терапевт и пациент оказват решаващо влияние върху резултатите 
от лечение. От някои автори се смята за по-важен фактор за прогрес и успевае-
мост не парадигмата, а терапевтичната връзка. От гледната точка на терапевта 
често терапевтичната връзка се разглежда и измерва посредством рамката и те-
оретичната обосновка на конкретната модалност, в която се работи. Макар този 
аспект несъмнено да е изключително важен, в някои моменти, наблягайки твърде 
много на избор на терапевтични техники и интервенции спрямо метода на работа, 
има опасност личните виждания и преживявания на терапевтa, както и качеството 
на терапевтичната връзка да биват пренебрегнати. Терапевтите в много случаи 
интуитивно се ориентират в пространството на възприятието си за терапевтич-
ния процес, собствените преживявания и степента на въвлеченост на пациента. В 
настоящата разработка се разгледа позицията на терапевта спрямо терапевтичния 
процес през призмата на собствените му преживявания и нагласи. Представя се 
хипотезата, че по-съзнателният баланс между тези компоненти може да бъде пол-
зотворен за лечението. Този процес на рефлексия може да бъде силно обогатяващ 
и подпомагащ терапията и последващите резултати. Накрая се отваря простран-
ство за дискусия относно актуалността на разглежданите процеси и се дава пред-
ложение за практично и изследователско развитие по темата.

Ключови думи: терапевтичен алианс, терапевтични резултати, рефлексив-
ност

THE THERAPEUTIC ALLIANCE THROUGH THE PRISM OF THE 
THERAPIST’S EXPERIENCES: THE RELATIONSHIP BETWEEN 

REFLEXIVITY AND THERAPEUTIC OUTCOMES

Atanas Gachev
Institute of Mental Health and Development, atanasganchef@gmail.com

Abstract: In the process of psychotherapy, the therapeutic alliance and the inter-
actions between therapist and patient play a vital role in treatment results. Some authors 
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believe that a more important factor for progress and success is not the paradigm, but 
the therapeutic relationship. From the therapist’s point of view, the therapeutic con-
nection is often reviewed and measured in accordance to with the framework and the-
oretical base of the specific modality, in which he or she works. Despite the extreme 
importance of this aspect, in some occasions when emphasizing on choosing specific 
therapeutic techniques and interventions according to the method of work, there is a 
risk the personal experiences of the therapist, as well as the quality of the therapeutic 
relationship to be left aside. Therapists in many cases purely intuitively navigate their 
way through the space of their own perception of the therapeutic process, their own ex-
periences and the degree of the patient’s involvement. In the current paper we examine 
the therapist’s position in relation to the therapeutic process through the lens of his or 
her own experiences and attitudes. It is hypothesized that a more conscious balance be-
tween these components may be beneficial for the treatment. This process of reflection 
may be highly enriching and helpful for the therapy and the results that follow. Lastly, 
the relevancy of the discussed processes and components is discussed, and a proposal 
for practical and research development is suggested. 

Key words: therapeutic alliance, treatment outcomes, reflexivity

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ГРУПОВА ДИНАМИКА 
МЕЖДУ НИСКО- И ВИСОКОФУНКЦИОНИРАЩИ ГРУПИ  

ОТ СТАЦИОНАРНИ ПСИХОТИЧНИ ПАЦИЕНТИ

главен асистент д-р по психология Вероника Иванова
Медицински университет „Професор д-р Параскев Стоянов“ – Варна,  

veronika_ivanovi@abv.bg
асистент Миглена Календжиева 

докторант и специализант по клинична психология, Медицински университет 
„Професор д-р Параскев Стоянов“ – Варна, miglenad@hotmail.com

Резюме: Представен е сравнителен анализ на процеса на групова психотера-
пия при нискофункциониращи групи от психотично болни в остър сектор с гру-
пова психотерапия във високофункционираща група в дневен стационар. Факто-
рите, по които се прави качественият анализ, са елементи на груповата динамика: 
цел на групата, групови норми, структура на групата, групова кохезия, теми на 
груповите сесии, взаимоотношения между участниците, както и отношение към 
терапевта. През последните 10 години групите са провеждани два пъти седмично 
в психиатрични клиники към болница „Света Марина“ във Варна. Методите на 
изследване: груповата сплотеност е изследвана с Роршахов групов опит по мо-
дела на Кокошкарова, а груповата динамика с анализ на протоколи от груповите 
сесии и метод на Бюджентал за оценка нивото на автентично „присъствие“ както 
на членовете на групата, така и на терапевта. Фокусът на груповата психотерапия 
е върху взаимоотношенията, които болните създават „тук и сега“. 

Резултати: Съществуват различия в груповата динамика в ниско- и висо-
кофункциониращите групи от хоспитализирани психотично болни, което изисква 
различни терапевтични подходи и различни психотерапевтични умения от тера-
певта в двете групи. В групата на нискофункциониращите психотично болни, в 
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остър сектор, са ниски показателите по фактор „групова сплотеност“, отчужде-
нието и усещането за самота са основните преживявания, изведени в анализа, 
както и чувството за телесна незащитеност, поради което тези групи се нуждаят 
от по-структуриран подход, повече откритост и автентичност от терапевта, ми-
нимум интерпретации. За разлика от психотичните високофункциониращите 
смесени групи се фокусират повече върху взаимоотношенията в групата и там 
са същинските психотерапевтични групи с фокус върху отношенията. Във висо-
кофункциониращата група психотично болните са склонни да търсят (при под-
крепа от терапевта) повече връзка между отношенията им извън клиниката и от-
ношенията, които протичат в груповите сесии. 

Ключови думи: групова психотерапия, психози, групова динамика, групова 
кохезия

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GROUP DYNAMICS PROCESS 
BETWEEN LOW- AND HIGH- FUNCTIONING GROUPS OF PSYCHOTIC 

INPATIENTS

Veronica Ivanova, Chief Assistant, PhD
“Paraskev Stoyanov” Medical University – Varna,

veronika_ivanovi@abv.bg
Miglena Kaledzhieva, PhD student and graduate student in Clinical Psychology

“Paraskev Stoyanov” Medical University – Varna, miglenad@hotmail.com

Abstract: A comparative analysis of the process of group psychotherapy in 
low-functioning groups of psychotic patients in an acute sector with group psycho-
therapy in a high-functioning group in a daily inpatient care is presented. The factors 
by which a qualitative analysis is made are elements of the group dynamics: group 
goals, group norms, group structure, group cohesion, group session themes, relation-
ships between participants, as well as attitudes towards the therapist. The groups have 
been held twice a week in psychiatric clinics at St. Marina-Varna Hospital for the past 
ten years. The methods of research: Group cohesion was studied with Rorschach group 
experience on the model of Kokoshkarova, and the group dynamics - with a contingent 
analysis of protocols from the group sessions and Budgenthal method for assessing the 
level of authentic “presence” of both the group members and the therapist. The focus of 
the group psychotherapy is the relationships that the inpatients create “here and now”. 
Results: there are differences in group dynamics in low- and high-functioning groups 
of hospitalized psychotic patients, which requires different therapeutic approaches and 
different psychotherapeutic skills from the therapist in both groups. In the group of 
low-functioning psychotic patients, in the acute sector, indicators are low in group co-
hesion factor, alienation and feelings of loneliness are the main experiences brought 
into the analysis, as well as the sense of bodily indefensibleness, which is why these 
groups need a more structured approach, more openness and authenticity from the ther-
apist, with minimum interpretations. Unlike psychotic, high-functioning mixed groups, 
they focus more on the group’s relationships, and there are the actual psychotherapeutic 
groups, with a focus on relationships. In the highly functional group, psychotic patients 
tend to seek more connection between their relationships outside the clinic and the re-
lationships that take place in the group sessions.
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ПСИХОСОМАТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С КАРДИОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Виолета Азис
клиничен психолог, докторант по клинична психология, катедра „Социална, 

организационна, клинична и педагогическа психология“, Софийски университет 
„Климент Охридски“

Болница „Лозенец“, violetaazis@gmail.com
професор Румяна Крумова-Пешева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: Съвременните психосоматични формулировки заемат централно 
място в етиологията на редица кардиологични болести. Излагането на психоло-
гичен стрес – независимо дали е остър, или хроничен, повишава рисковете на 
индивида от развиване на разнородни заболявания, както психически, така и фи-
зически. В психоаналитичните текстове се отбелязват соматични еквиваленти на 
непреработен травматизъм, които чрез процесите на конверзия водят до вегета-
тивни смущения и тежки органични страдания. През 50-те години на xx век аме-
риканският кардиолог Майер Фридман и неговият колега Рей Розенман започват 
да наблюдават прилики между пациентите, развили симптоми на сърдечни забо-
лявания. Те установяват, че чувствителността към коронарни проблеми зависи не 
само от стреса, хранителния режим или наследствените гени, но и от личностни 
особености, които предопределят възприятията, нагласите и начина на живот на 
болните. След дългогодишна работа двамата учени достигат до заключението, 
че хората, предразположени към кардиологични проблеми, проявяват определен 
поведенчески модел. Основни характеристики в него са „хроничната, неспирна 
и често пъти безплодна борба – със самите себе си, с другите, с обстоятелства-
та, с времето, понякога и със самия живот“. Посочват се и индивидуални черти, 
свързани с агресивност, нетърпеливост, нисък фрустрационен толеранс, конку-
рентност и др. Настоящото изследване има за цел да представи въздействието на 
определени личностни особености върху възникването и развитието на различен 
вид сърдечни заболявания. Резултатите представляват опит да се очертае вли-
янието на психогенните фактори върху хода и динамиката на телесната болест.

Ключови думи: психосоматика, кардиологично заболяване, психоаналитич-
ни теории

PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF PATIENTS WITH CARDIOLOGICAL 
DISEASES

Violeta Azis, PhD student in Clinical Psychology
Lozenets University Hospital, violetaazis@gmail.com

Rumiana Krumova-Pesheva, Professor
“St. Kliment Ohridski ” Sofia University

Abstract: Modern psychosomatic formulations take central place in the eti-
ology of a number of cardiac diseases. Exposure to psychological stress, whether 
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acute or chronic, increases the individual’s risk of developing a variety of illness-
es, both mental and physical. Psychoanalytic texts describe somatic equivalents of 
unprocessed trauma, which through the processes of conversion lead to vegetative 
distrurbances and severe physiological suffering. In the 1950s, American cardiolo-
gist Meyer Friedman and his colleague Ray Rosenman observed similarities between 
patients who developed symptoms of heart disease. They found that susceptibility to 
coronary problems depends not only on stress, diet or hereditary genes, but also on 
personality traits that determine the perceptions, attitudes and lifestyle of patients. 
After many years of work, the two scientists came to the conclusion that people prone 
to cardiac problems exhibit a certain behavioral pattern. The main characteristics are: 
“chronic, relentless and often fruitless struggle with themselves, with others, with 
circumstances, with time, and sometimes - with life itself.” There are also particular 
individual traits associated with aggression, impatience, low frustration tolerance and 
competitiveness. The purpose of the study is to present the impact of certain person-
ality traits on the occurrence and development of different types of heart disease. The 
results represent an attempt to outline the influence of psychogenic factors on the 
course and dynamics of physical illness.

Key words: psychosomatics, cardiac disease, psychoanalytic theories

СТРЕС И ПСИХИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

доцент д-р Галина Домусчиева-Роглева
Национална спортна академия „Васил Левски“, galinarogleva@abv.bg

главен асистент д-р Евелина Савчева
Национална спортна академия „Васил Левски“, esavcheva@gmail.com

Резюме: Усилията за намаляване разпространението на вируса COVID-19 
предизвикаха мащабно затваряне на училища, колежи, университети и други об-
разователни институции в много страни. Целта на това изследване е да бъдат 
установени влиянието и взаимовръзките между психологическите аспекти на 
възприетия стрес, посттравматичните стресови симптоми и психичното благо-
получие при университетски преподаватели от различни сфери с дистанционно 
преподаване по време на COVID-19. Проучването е проведено онлайн в края на 
май 2020 г. Обект на изследване са 107 университетски преподаватели на въз-
раст между 25 и 70 години, разпределени в групи според техния пол, възраст, 
професионален опит и академична длъжност. Разкриха се статистически значими 
различия в зависимост от пола, възрастта и професионалния опит. Жените изпит-
ват по-силен стрес, имат по-ниски нива на психично благополучие и проявяват 
повече посттравматични стресови симптоми в сравнение с мъжете по време на 
периода на изолация. Установи се статистически значимо увеличение на нивата 
на възприетия стрес с възрастта. Нито един от изследваните параметри не показа 
статистически значими разлики в групите, диференцирани според заеманата ака-
демична длъжност. Преживяването на посттравматичните стресови симптоми се 
увеличава, когато се наблюдава увеличение на възприетия стрес. Тези резултати 
могат да се разглеждат като отправна точка за бъдещи проучвания, за изследване 
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въздействието на личностните и ситуативните фактори върху психичното благо-
получие на университетски преподаватели.

Ключови думи: възприет стрес, посттравматични стресови симптоми, пси-
хично благополучие

STRESS AND WELL-BEING AMONG UNIVERSITY LECTURERS DURING 
COVID-19 PANDEMIC

Galina Domuschieva-Rogleva, Associate Professor, PhD 
“Vassil Levski” National Sports Academy, galinarogleva@abv.bg

Evelina Savcheva, Chief Assistant, PhD
“Vassil Levski” National Sports Academy, esavcheva@gmail.com

Abstract: The efforts to reduce the spread of the COVID-19 virus have prompted 
the widespread closing of schools, colleges, universities, and other educational insti-
tutions in many countries. The aim of this study is to establish the influence and inter-
relations between the psychological aspects of perceived stress, post-traumatic stress 
symptoms and well-being among university lecturers in different fields of education 
with distance teaching during COVID-19. This online study was undertaken at the 
end of May 2020. Participants were 107 university lecturers in the field of education, 
between the range of 25–70 years of age, divided into groups according to their gender, 
age, professional working experience, and academic positions. The research methods 
included: The Perceived Stress Scale (PS-1); Method for psychological assessment of 
post-traumatic stress symptoms; WHO-5 (Well-being Index). There are significant dif-
ferences depending on gender, age, professional working experience. Women experi-
ence stress stronger, have lower levels of well-being, and show more post-traumatic 
stress symptoms, compared to men during the quarantine period. A statistically signifi-
cant increase of the levels of age-related perceived stress is found. None of the studied 
parameters showed statistically significant differences in the groups that were differ-
entiated by academic positions. The experiencing of post-traumatic stress symptoms 
increased when there was an increase of the perceived stress. These results may be seen 
as a starting point for future studies, examining the impact of personal and situational 
factors on the well-being of university lecturers. 

Key words: perceived stress, post-traumatic stress symptoms, well-being

СИМПТОМИ НА ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОйСТВО  
И ОСОБЕНОСТИ НА СОЦИАЛНАТА И ЕМОЦИОНАЛНАТА САМОТА  
И ИЗОЛАЦИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глория Шопова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, gloriq.shopova@gmail.com

Силвия Шопова
Невропсихологичен кабинет, Многопрофилна болница за активно лечение по 

неврология и психиатрия „Св. Наум“ – София, silvia_assho@abv.bg

Резюме: Онкологичното заболяване и неговото лечение могат да се раз-
глеждат като травматични събития за личността, с което се създава благоприят-
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на основа за възникване на посттравматично стресово разстройство в различни-
те етапи от заболяването. От друга страна проблемът за самотата все повече се 
разглежда като съществен елемент за общественото здраве. Въпреки засиления 
научен интерес към психологическото здраве на онкологичните пациенти позна-
нията ни за самотата сред тази група от обществото са ограничени. Поради това 
цел на настоящото изследване е да се изследват разпространението и особено-
стите на посттравматичната симптоматика сред онкологични пациенти и да бъ-
дат проучени особеностите в социалното и емоционалното им функциониране. В 
изследването взеха участие 31 жени с диагноза „рак на гърдата“ на възраст от 30 
до 72 години. Изследването е проведено в периода октомври 2019 г. – март 2020 г. 
в Асоциация „Една от 8“ – София, и Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология – София. Използваният методически инструмента-
риум включва ПТСР чеклист – цивилна версия (PCL Cheklist PTSD) и въпросник 
за емоционална/социална самота и изолация на авторите Harry Vincenzi и Fran 
Grabosky (Emotional – Social Loneliness Inventory/ESLI). Резултатите от проведе-
ното изследване по-скоро насочват към идеята, че сред онкологичните пациенти 
и особено онези, които са в ремисия, съществува немалък риск за възникване 
на ПТСР. Според настоящото изследване сред мнозинството от изследваните он-
кологични пациенти не се открояват преживявания на социална и емоционална 
самота и изолация.

Ключови думи: онкологични пациенти, посттравматичен стрес, самота 

SYMPTOMS OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND PATTERNS 
OF SOCIAL AND EMOTIONAL LONELINESS AND ISOLATION IN 

PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISORDERS

Gloria Shopova
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, gloriq.shopova@gmail.com

Silvia Shopova
Office of Neuropsychology at “St. Naum” Multiprofile Hospital for Active Treatment 

in Neurology and Psychiatry

Abstract: An oncological disorder and its treatments can be viewed as traumatic 
events for the person afflicted, which can create favorable conditions for PTSD in the 
different stages of the disorder. On the other hand, the problem of loneliness is increas-
ingly seen as an essential element of public health. Despite the increased scientific in-
terest in the psychological health of oncological patients, our knowledge of loneliness 
among this group of society is limited. Therefore, the objective of the present study is 
to research the prevalence and patterns of post-traumatic symptoms among oncological 
patients and the patterns of their social and emotional functioning. The study involved 
31 women diagnosed with breast cancer, aged 30 to 72. It was conducted in the pe-
riod between October 2019 - March 2020 in the Association “One of 8”, Sofia and 
the National Oncology Hospital Sofia. The methodological tools used include a PTSD 
checklist – civilian version (PCL Checklist PTSD) and Harry Vincenzi and Fran Gra-
bosky’s emotional / social loneliness and isolation questionnaire (Emotional - Social 
Loneliness Inventory - ESLI). The results of the study rather point to the idea that there 
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is a significant risk of PTSD among cancer patients and especially those in remission. 
According to the current study, the majority of the cancer patients that took part do not 
experience social and emotional loneliness and isolation.

Key words: oncological patient, PTSD, loneliness

ПРИВЪРЗАНОСТ И САМООЦЕНКА ПРИ ЮНОШИ С АКНЕ

доцент д-р Даниел Петров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, daniellp@phls.uni-sofia.bg

Анита Ушколова
магистър по детско-юношеска и училищна психология, anita.us@abv.bg

Резюме: В юношеска възраст акневулгарис е често срещано дерматологично 
заболяване с редица ефекти над психосоциалното развитие. Целта на проведеното 
проучване е да установи взаимовръзките между привързаността в близките вза-
имоотношения и самооценката при 93-ма ученици на възраст от 14 до 18 години. 
Юношите са потърсили консултация и са диагностицирани в една от трите фор-
ми на заболяването – лека, умерена или тежка. Не се откриват значими полови и 
социално-демографски различия в тежестта на проявената кожна симптоматика. 
В извадката преобладават несигурните стилове на привързаност (63,4%), а със 
сигурен стил са 36,6% от респондентите. Проведеният Хи-квадрат тест показва 
статистически значими връзки между ориентацията на привързаността и тежест-
та на проявяваната симптоматика. Регистриран е превес на несигурните стилове 
и в трите степени на заболяването, а сигурният стил на привързаност е най-сла-
бо представен при тежкото протичане. Високата самооценка се асоциира със си-
гурна привързаност и по-леки и умерени форми на протичане на заболяването. 
Открива се паралел между породените от акнето психосоциални затруднения и 
моделите на саморегулация, характерни за хората с несигурна привързаност и 
ниска само оценка. Получените резултати дават насоки за консултативната прак-
тика и разкриват някои релационни измерения на дерматологичния проблем през 
юношеството.

Ключови думи: привързаност, самооценка, психодерматология, акневулга-
рис, юношеска възраст

ATTACHMENT AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS WITH ACNE 
VULGARIS

Daniel Petrov, Associate Professor, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, daniellp@phls.uni-sofia.bg

Anita Ushkolova, anita.us@abv.bg

Abstract: Acne vulgaris is a common dermatological disorder in adolescence 
with various effects on psychosocial development. The aim of the study was to inves-
tigate the relationship between attachment in close relationships and self-esteem in a 
sample of 93 high school students, aged 14 to 18, classified in one of the three forms of 
the disease - mild, moderate or severe. No significant gender and socio-demographic 
differences were found in the severity of the manifested dermatological symptoms. In-
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secure attachment styles predominate in the sample (63.4%) and 36.6% of respondents 
reported secure attachment. Chi-square test showed statistically significant relation-
ships between attachment and severity of the symptoms. The predominance of insecure 
style was registered in the three forms of the disease and secure attachment style was at 
least represented in the severe form of acne. Higher self-esteem was related to secure 
attachment and milder forms of acne. A parallel was found between the psychological 
difficulties of acne outpatients and the self-regulation patterns of people with insecure 
attachment and low self-esteem. The results provide guidelines for consulting practice 
and reveal some relational dimensions of dermatological problems in adolescence.

Key words: attachment, self-esteem, psycho-dermatology, acne vulgaris, adoles-
cence

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЖЕНИ С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ 
(СЛУЧАй ОТ ПРАКТИКАТА)

доктор Десислава Иванова
заместник-председател на Българската асоциация за профилактика на 
наркоманиите (БАПН), desi_hvr@yahoo.com, desisasenova@gmail.com

доцент дм Цветелина Михайлова
Медицински университет – София

Резюме: Психотерапията на жени с алкохолна зависимост има своя специ-
фика. Разработката представя клиничната картина при жени с алкохолна пробле-
матика, като акцентира на необходимостта от прилагането на психотерапевтични 
интервенции, съобразени с джендърните характеристики на женския алкохоли-
зъм. Обсъжда се необходимостта от разработване на ефективни интервенции, 
основани на психологически принципи и съобразени както с целите на индиви-
дуалната промяна, така и с половите особености при жени с алкохолна болест.

Ключови думи: жени, алкохолна зависимост, психотерапия, практика

PSYCHOTHERAPY OF WOMEN WITH ALCOHOL DEPENDENCE (A 
CASE STUDY)

Desislava Ivanova, PhD
Vice Chairperson

Bulgarian Association for Drug Prevention, desi_hvr@yahoo.com,  
desisasenova@gmail.com

Tsvetelina Mikhailova, Associate Professor, MD
Medical University - Sofia

Abstract: Psychotherapy for women with alcohol dependence has its own spe-
cifics. The study presents the clinical picture of women with alcohol problems by em-
phasizing the need for the application of psychotherapeutic interventions in accordance 
with the gender characteristics of female alcoholism. The need to develop effective in-
terventions based on psychological principles consistent with both the goals of individ-
ual change and the gender characteristics for women with alcohol disorder is discussed.

Key words: women, alcohol dependence, psychotherapy, practice
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ЖИВОТЪТ ПРЕДИ И СЛЕД ПСИХОТЕРАПИЯТА – ИНОВАТИВЕН 
ПОДХОД В ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИТЕ  

И СЕМЕйСТВАТА

Джени Гeнчева
gentchev@msn.com
Брайън Монахан

brian.monahangti@gmail.com

Green Thumb Initiative (GTI) е организация с нестопанска цел в Колорадо, 
търсеща алтернативи на традиционната психотерапия с насоченост към здравни-
те нужди на възрастни и деца чрез STEAM образование, поведенческа превен-
ция, терапевтично градинарство и изграждане на физическа и психологическа 
устойчивост. Персоналът на организацията има опит в образованието, биология-
та, градинарството и психичното здраве. Това ѝ позволява да проектира съвмест-
ни проекти, включително практики, базирани на доказателства. Понастоящем 
програмите се прилагат в училищата и общността. Шестдесет и осем студенти, 
участвали в програмирането на GTI през пролетта на 2020 г., завършиха базови 
проучвания. Предизвикателствата, докладвани от тях, показват, че има значител-
на нужда от програми за увеличаване на достъпа до здравословна храна, нама-
ляване на стреса и увеличаване на устойчивостта. Всеки пети ученик съобщава, 
че има диагноза за учебно увреждане, като ADHD, дислексия или аутизъм (19%). 
Петнадесет процента съобщават за затруднена концентрация, запомняне или взе-
мане на решение, а 7% – за травматично увреждане на мозъка или TBI. Основни-
те области на подобрение в наскоро изследваните тримесечни училищни програ-
ми са „Връзка с ресурсите“ (70%), „Общо здравословно състояние“ (66%), „Не-
сигурност на храните“ (55%), „Състрадание“ (54%), „Училищна ефективност“ 
(51%). Тези първоначални резултати обещават, че програмата GTI може да бъде 
ефективна за предотвратяване на нарушения в поведението и необходимостта от 
„разговорна“ терапия и в последващо лечение след приключване на лечението на 
психичното здраве.

LIFE BEFORE AND AFTER PSYCHOTHERAPY - INNOVATIVE 
APPROACH TO PREVENTION WORK WITH YOUTH AND FAMILIES

Jenni Guentcheva
 gentchev@msn.com

Brian Monahan
 brian.monahangti@gmail.com

Abstract: Green Thumb Initiative (GTI) is a Colorado non-profit organization 
seeking alternatives to traditional psychotherapy. It is addressing the health needs of 
adults and children through STEAM education, behavioral prevention, therapeutic hor-
ticulture, and building physical and psychological resilience. The organization’s staff 
has background in education, biology, horticulture, and mental health. This allows us to 
custom-design collaborative projects including evidence-based practices. The programs 
currently are implemented in school and community settings. Sixty-eight students who 
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participated in GTI programming during Spring 2020 completed Baseline Surveys. The 
challenges reported by these students show that there is substantial need for programs 
to increase access to healthy food, reduce stress, and increase resiliency. One in five 
students reported having a diagnosis for a learning disability, such as ADHD, dyslexia, 
or autism (19%). Fifteen percent reported difficulty concentrating, remembering, or de-
ciding, and 7% reported a traumatic brain injury or TBI. The top areas of improvement 
in the recently researched three-month school programs are: Connection to Resources 
(70%), Overall Health (66%), Food Insecurity (55%), Compassion (54%), School Per-
formance (51%).These initial results hold promise that the GTI program could be effec-
tive in preventing behavior disruption and the need for “talk” therapy, and in aftercare 
upon completion of mental health treatment.

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 ГОДИНИ

доктор по психология Диана Боянова
Фондация „Хестия“, office@hestiabg.com

Резюме: САВ (Clinical Assessmentof Behavior) на Брус Бракен и Лори Кийт е 
нов за България инструмент, чрез който клиничните психолози получават широ-
коспектърна клинична оценка на поведението на деца и юноши на възраст от 2 до 
18 години. CAB помага в идентифицирането на деца и юноши с потребност от пове-
денчески, образователни и психиатрични интервенции и дава информация за дифе-
ренциално диагностиране на съществуващи психиатрични проблеми. Отличител-
но предимство на инструмента е фокусът му както върху клиничните разстройства 
(интернализирани, екстернализирани и критични поведения, тревожност, депресия, 
гняв, агресивност, тормоз, поведенчески проблеми, дефицит във вниманието/хипе-
рактивност, поведения от аутистичния спектър, обучителни затруднения, умствено 
изоставане), така и върху силните страни на детето и юношата в психосоциалната 
им адаптация (социални умения, компетентност, адаптивни поведения, екзекутивни 
функции, интелектуална надареност и талант). Освен пълната форма за родители 
тестът предлага форма за родител (обгрижващ възрастен) и учител (специалист, 
който работи и познава детето/юношата) с идентични айтеми, което разкрива сход-
ствата и различията в двата типа оценки, така че да се постигне общо разбиране за 
състоянието на детето/юношата. САВ e адаптиран и стандартизиран за България. 
Администрира се и обработва изцяло онлайн, а специалистът получава графичен 
доклад с интерпретация на резултатите и насоки за планиране на интервенция.

BEHAVIORAL RATING SCALE FOR CLINICAL ASSESSMENT (CAB) - 
THE NEW TEST FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND BEHAVIORAL 
SCREENING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS AGED BETWEEN 2 

AND 18

Diana Boyanova, PhD in Psychology
 Hestia Foundation, office@hestiabg.com
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Abstract: САВ (Clinical Assessment of Behavior) by Bruce Bracken and Lori 
Keith is the newest behavioral rating scale adapted and standardized for Bulgaria, 
which is focused on children and adolescents aged from 2 to 18 years. CAB follows the 
idea that identification is the first step in the provision of educational and therapeutic 
interventions for children and adolescents with behavioral and emotional disorders. 
CAB is a highly comprehensive and reliable instrument that addresses current public 
and professional issues and concerns. Moreover, it is focused not only on psychologi-
cal disorders but also on the psychosocial strengths. It evaluates the following clinical 
and adaptive scales and clusters: internalizing, externalizing, and critical behaviors, 
anxiety, depression, anger, aggression, bullying, conduct problems, ADHD, autistic 
spectrum behaviors, learning disabilities, mental retardation, social skills and compe-
tence, adaptive behaviors, executive functions, giftedness and talent. Finally, besides 
the Parent form that contains 170 items, the instrument has two identical short forms 
for teacher and for parent evaluation (both have only 70 items), which give the spe-
cialist the opportunity to compare and contrast the two types of evaluations and thus, 
to obtain a thorough picture and better understanding of the child/ adolescent. CAB is 
administered 24/7 online via the examinea.com platform and the results for the client 
are presented in a graphical interpretative report. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПИЧНИ ЗА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН 
ДЕФИЦИТИ В ЗРИТЕЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Евгени Генев 
кабинет по невропсихология към Многопрофилна болница за активно лечение 

по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – София, egenev@yahoo.com
доцент Силвия Шопова, дмпс

кабинет по невропсихология към Многопрофилна болница за активно лечение 
по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – София

доктор Елена Чорбаджиева
Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към Многопрофилна 

болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – София

Резюме: Нарушения в зрително-пространственото функциониране, мани-
фестирани под формата на дефицити в конструктивната продукция, са добре 
документирани при пациенти с болест на Паркинсон. Изучени са изменения в 
първичната и вторичната преработка на визуално-пространствената информация, 
които дават отражение на качеството на живот и на резултатите от стандартизи-
рани тестове за когниция. Изследвания демонстрират, че зрително-пространстве-
ните функции могат да бъдат засегнати и в ранните или преморбидни етапи на 
заболяването. Въпреки това липсва стандартизирана, надеждна и лесно приложи-
ма в клиничната практика методология за тяхното изследване и идентифициране. 
Настоящата разработка прилага високоспециализирания инструмент за изслед-
ване на визуална когниция Тест за визуална ретенция на Benton (BVRT) върху 
пациенти в ранен етап на болестта на Паркинсон, със съхранена обща когниция и 
без значими идеомоторни дефицити. Целта е установяване на типични за болес-
тта конструктивни нарушения, които биха могли да бъдат индикативни за ранен 
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или преморбиден етап на заболяването. Преимущество на използването на BVRT 
е неговата популярност и лекота на приложение, което позволява лесната му ин-
теграция в съществуващи неврокогнитивни диагностични батерии. Резултатите 
не показаха статистически значими разлики в профила на конструктивни грешки 
при пациенти с болест на Паркинсон и такива с други видове корово-атрофични 
процеси. Това показва, че стандартният критерий за кодиране и оценка на BVRT 
не разполага с необходимата чувствителност за идентифициране на характерни 
за Паркинсоновата болест визуално-пространствени дефицити. Насоки за бъде-
щи изследвания включват разширяване на съществуващите скали и критерии за 
кодиране и оценка на BVRT с цел добавянето на чувствителност за специфични 
за болестта на Паркинсон особености във визуално-пространственото функцио-
ниране. 

Ключови думи: конструктивен праксис, болест на Паркинсон, визуал-
но-пространствено функциониране, Benton Visual Retention Test

AN INVESTIGATION OF THE DEFICITS IN VISIOSPATIAL 
FUNCTIONING TYPICAL FOR PARKINSON DISEASE

Evgeni Genev
 Office of Neuropsychology, “St. Naum” Multiprofile Hospital for Active Treatment 

in Neurology and Psychiatry, Sofia
Silvia Shopova, Associate Professor, MD

Office of Neuropsychology, “St. Naum” Multiprofile Hospital for Active Treatment in 
Neurology and Psychiatry, Sofia

Elena Chorbadzhieva, MD
Department of Movement Disorders, “St. Naum” Multiprofile Hospital for Active 

Treatment in Neurology and Psychiatry, Sofia

Abstract: Impairments in visiospatial functioning manifested in the form of defi-
ciencies in the constructional production are well documented in patients with Parkin-
son disease (PD). Alterations of primary and secondary processing of visiospatial in-
formation have been researched, affecting negatively the quality of life and the perfor-
mance on standardized tests of cognition. Recent studies demonstrate that visiospatial 
functioning could be affected in the early or premorbid stages of the disease. However, 
no standardized instruments for their assessment which are reliable and easily appli-
cable in a clinical setting have been developed.The current study applies the highly 
specialized instrument for assessment of visiospatial cognition – the Benton Visual Re-
tention Test (BVRT), on patients in early stages of PD, with preserved overall cognition 
and without considerable ideomotor deficits. The goal is determining the typical for the 
PD constructional deficits which could be indicative of early or premorbid stage of the 
disease. The advantage of using BVRT is its popularity and ease of integration into ex-
isting neurocognitive diagnostic batteries. The results showed no statistical differences 
between the patterns of constructional errors in patients with PD and patients with 
cortical atrophy. This fact demonstrates that the standard coding and scoring criteria 
for BVRT does not possess the necessary sensitivity for the identification of the visio-
spatial deficits typical of the PD. Guidelines for future research include the extension 
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of the existing scales, coding and scoring criteria for BVRT, as to extend its sensitivity 
to include PD-specific deficits of visiospatial functioning. 

Key words: constructional praxis, Parkinson disease, visiospatial functioning, 
Benton Visual Retention Test.

НАМЕРЕНИЯ И ПЛАНОВЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ. РОЛЯ  
НА КОГНИТИВНИЯ ТРАНСФЕР ОТ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  

КЪМ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

доктор Елиза Иванова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, elizaxivanova@gmail.com

Резюме: Настоящото изследване е построено върху Процесния подход към 
здравното действие (HAPA) и цели да изследва формирането на намерения и 
планове за здравословно хранене. Проверени са четири структурни модела по-
средством AMOS: във варианти с добавяне на когнитивен трансфер от физическа 
активност към здравословно хранене, както и на самото поведение. Включени 
са 210 участници (x̅ = 22,8 години). Използвани са въпросници, адаптирани от 
предходни изследвания, измерващи възприятие за риска, очаквания за резулта-
та, Аз-ефикасност, когнитивен трансфер, намерения, планиране и здравослов-
но хранене. Моделът, в който възприятието за риска, очакванията за резултата 
и Аз-ефикасността се разглеждат като предиктори за формиране на намерения и 
планове за здравословно хранене, е значим. При добавяне на когнитивен транс-
фер в групата на предикторите моделът остава значим, но обяснителната му сила 
почти не се повишава. Тестван е и модел, при който се включва практикуването 
на здравословно хранене като зависима променлива и се установява, че възприя-
тието за риска има обратнопропорционален ефект върху поведението. Индексите 
за пасване на целия модел не го определят като значим. Същото се констатира и 
при добавяне на когнитивен трансфер като предиктор. Когнитивният трансфер от 
физическа активност към хранене има значим ефект върху формирането на наме-
рения за здравословно хранене, но не и върху планирането или самото поведение. 
Проведеното изследване дава основание отново да се адресира неясната роля на 
възприетия риск върху мотивацията за практикуване на здравни поведения, както 
и да се наблегне на значението на междуповеденческия когнитивен трансфер за 
формирането на намерения. Очертават се насоки за по-голяма чувствителност на 
интервенциите и програмите за промоция и превенция на здравето.

Ключови думи: здравословно хранене, когнитивен трансфер, намерения, 
планиране, здравни поведения

INTENTIONS AND PLANS FOR HEALTHY EATING. THE ROLE OF 
COGNITIVE TRANSFER FROM PHYSICAL ACTIVITY TO HEALTHY 

EATING

Eliza Ivanova, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, elizaxivanova@gmail.com

Abstract: The present research is based on the Health Action Process Approach 
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(HAPA) and aims to investigate intention formation and planning of healthy eating. 
Four structural models were tested in AMOS: with versions incorporating cognitive 
transfer from physical activity to healthy eating, as well as the behaviour itself – healthy 
eating. There were 210 participants (M=22.8 years) in the study. Self-report question-
naires adapted from previous research measuring risk perception, outcome expectan-
cies, self-efficacy, cognitive transfer, intentions, planning, and healthy eating were ap-
plied. The model in which risk perception, outcome expectancies, and self-efficacy 
were regarded as predictors of intention formation and planning of healthy eating was 
significant. When adding cognitive transfer in the predictor group, the model remained 
significant. Nevertheless, its predictive power hardly increased. The third model, which 
included healthy eating as an outcome variable, showed that risk perception had an in-
verse association with behaviour. According to the fit indices, the model was not signif-
icant. It remained non-significant with the addition of cognitive transfer as a predictor. 
Cognitive transfer from physical activity to healthy eating had a significant effect on 
intentions for healthy eating, but not on planning, or the behaviour itself. Findings sug-
gest revisiting the unclear and controversial role of risk perception in health behaviour 
motivation as well as addressing the meaning of cross-behaviour cognitive transfer for 
intention formation. The results have implications for higher sensitivity of interven-
tions and programmes for health promotion and prevention. 

Key words: healthy eating, cognitive transfer, intentions, planning, health behav-
iours 

РОДИТЕЛСКИ РОЛИ В СЕМЕйСТВОТО И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО

главен асистент д-р по психология Златомира Костова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, zlatomirabg@abv.bg

Резюме: Познаването на рисковите фактори за детското психично здраве 
в клиничната психология има своя превантивен смисъл. То има отношение към 
възможностите за откриване на ранните предиктори за нарушеното детско раз-
витие в семеен контекст. Съвременните изследвания са насочени към търсене на 
причинно-следствената връзка за това. От това знание зависи ефективността на 
оказваната психотерапевтична подкрепа за цялото семейство. Доказано е, че мен-
талното здраве на родителите е сериозен рисков фактор за детското развитие. 
Функциите на майката и на бащата са с различна представеност през различните 
етапи от живота на детето. И когато поради активността на различни обстоятел-
ства препятства разгръщането на рефлексивното родителстване, това дава отра-
жение върху най-уязвимия елемент от семейната система – детето. Настоящият 
доклад има за цел да представи актуален поглед върху влиянието на майчината 
и бащината фигура в психичния живот на детето. Представени са два аспекта 
на влиянието: когато функциите на майката и бащата са реализирани успешно и 
когато са блокирани. 

Ключови думи: функция на майката, бащина функция, детско развитие, 
психопатия



109

PARENTAL ROLES IN THE FAMILY AND THEIR INFLUENCE ON THE 
DEVELOPMENT OF THE CHILD

Zlatomira Kostova, Chief Assistant, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, zlatomirabg@abv.bg

Abstract: Knowledge of the risk factors for child mental health has its preven-
tive meaning in clinical psychology. This refers to the possibilities of detecting early 
predictors of developmental disorders in a family context. Modern research aims at 
finding causal links in this respect. The effectiveness of psychological support provided 
to the whole family depends on this knowledge. It is proven through experience that 
the mental health of the parents is a serious factor for the risk development of the child. 
The functions of the mother and the father are presented in different ways during the 
different stages of the child’s life.When, due to the activity of various circumstances, 
it is difficult to develop reflexive parenting it affects the most vulnerable element of 
the family system - the child. This article aims to present current trends in the under-
standing of the influence of mother and father figures in the child’s mental life. Two 
aspects of this influence are presented: when the functions of the mother and father are 
successfully realized and when they are blocked.

Key words: maternal function, paternal function, child development, psychopa-
thy.

ОТРАЖЕНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНАТА КАРАНТИНА ЗАРАДИ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРИ ХОРА, ОБГРИЖВАЩИ 

ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ

Петя Николова
студент, департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български 

университет, nikolova_petya@hotmail.com
главен асистент д-р Иво Д. Попиванов

департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет
ДКЦ „Александровска“ – София, ipopivanov@nbu.bg

Резюме: Проучването е насочено към една уязвима група в обществото – 
хората, обгрижващи възрастни хора с деменция в условията на световна панде-
мия, при която здравето на възрастните хора е силно застрашено. Обгрижващите, 
особено в тази обстановка, са изправени пред множество предизвикателства, но 
поради стигматизирането на деменцията, незнание или други културно-социални 
фактори в България липсват нужните изследвания и подкрепа. Цел на изследва-
нето бе да се провери как принудителната карантина се отразява на нивата на 
възприетия стрес, депресивността, усещането за бреме и себеоценката при лица-
та, обгрижващи хора с деменция, като се направи сравнение със съответна кон-
тролна група. Съгласно очакванията обгрижващите хората с деменция показаха 
значимо по-високи нива на възприет стрес и депресивност, както и тенденция 
за по-ниска себеоценка спрямо контролната група. С помощта на корелационен 
анализ за използваните въпросници се потвърдиха данни, подобни на резултатите 
от други изследвания, насочени към групата на обгрижващите. Потвърдиха се 
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хипотезите за взаимовръзка между високите нива на бреме, на депресивност и 
на възприет стрес с ниска самооценка. Същевременно бе показано влиянието на 
определени демографски характеристики, като високата възраст на обгрижващи-
те и общото съжителство с човека с деменция, върху нивата на депресивност. От 
друга страна малкият брой обгрижващи лица повлияват както нивата на усещане 
за бреме, така и депресивността. Фазата на деменция на обгрижвания човек се 
свързва със завишени нива на усещане за бреме и депресивност у обгрижващите 
в началната и напредналата фаза на болестта. Тези данни дават картина за влия-
нието на принудителната карантина върху качеството на живот на обгрижващите 
и подкрепата, от която имат нужда в тази роля.

Ключови думи: деменция, обгрижващи, депресивност, възприет стрес, се-
беоценка, COVID-19

HOW THE FORCED QUARANTINE DUE TO SPREADING OF COVID-19 
INFLUENCED CAREGIVERS OF PEOPLE WITH DEMENTIA

Petya Nikolova, student
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

nikolova_petya@hotmail.com
Ivo D. Popiwanov, Chief Assistant, PhD

“Alexandrovska” Diagnostic and consultative centre, Sofia, ipopivanov@nbu.bg

Abstract: This study was focussed on caregivers of people with dementia who 
were especially vulnerable in the condition of quarantine because of spreading of 
COVID-19. Caregivers were facing many challenges in this situation, however because 
of the stigmatisation of dementia, ignorance or other socio-cultural factors in Bulgaria, 
there was a lack of necessary support to this social group.

The main aim of the study was to describe how the perceived stress, depression, 
caregiver burden, and self-esteem were changing during the condition of forced quar-
antine. There was also a comparison with a matching control group.

According to our expectations, caregivers showed higher levels of perceived 
stress and depression, as well as a tendency for lower self-esteem compared to the 
participants from the control group. Correlation analysis confirmed the results from 
previous studies in other countries showing relationship between high levels of burden, 
depression, perceived stress, and low self-esteem. Moreover, some demographic fac-
tors were found to influence those levels, too. E.g., the higher age of the caregivers as 
well as the fact that they live with the person with dementia could be related to higher 
levels of depression. On the other hand, the number of people who are taking care of the 
person with dementia influenced the burden and depression ratings. Finally, the levels 
of burden and depression were higher during the initial and late stages of dementia in 
comparison to the middle stages.

In conclusion, our data shows reduced quality of life in caregivers of people with 
dementia. It also shows how important it is to support such vulnerable groups of the 
society in extreme conditions, such as quarantine due to spreading of COVID-19.

Key words: dementia, caregivers, depression, perceived stress, self-esteem, 
COVID-19
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АЛЕКСИТИМИЯ И ДЕПРЕСИВНОСТ ПРИ ПСИХОСОМАТИЧНО 
БОЛНИ

Ина Димитрова, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, i.alex.dim@gmail.com

Резюме: Конструктът „алекситимия“ е представен от Sifneos и Nemiah през 
70-те години на xx век. Буквално преведен означава „без думи за чувства“ и спо-
менатите дефицити имат когнитивен и афективен аспект. Алекситимията в голяма 
част се припокрива с психосоматичното функциониране, свързано с френската шко-
ла в психоанализата и по-точно с Парижкия институт за психосоматика. Затова в 
настоящото изследване целевата група е съставена от 62 лица с класическите пси-
хосоматични заболявания по Franz Alexander. Контролната група е от 66 лица без 
диагноза за психосоматично заболяване. Тестовата батерия включва само оценъчния 
въпросник за алекситимия TAS 20 и скалата за депресия на Арън Бек. Резултатите 
показаха съществено по-високи нива на алекситимия и по-високи стойности на де-
пресивност при психосоматично болните, отколкото при здравите контроли.

Ключови думи: алекситимия, депресивност, психосоматика, соматизация, 
психоанализа

ALEXITHYMIA АND DEPRESSION IN PSYCHOSOMATIC PATIENTS

Ina Dimitrova, PhD student
“Neofit Rilski” South-West University, i.alex.dim@gmail.com

Abstract: The construct alexithymia is introduced for the first time by Sifneos and 
Nemiah during the 70’s of the xx-th century. Literally translated, it means “no words for 
feelings”, and these deficits have a cognitive and an affective effect. Alexithymia is close 
by meaning to “psychosomatic functioning”, related to the French school of psychoanal-
ysis and more specifically to the Paris institute of psychosomatics. This is why the target 
group in the current research is built by 62 patients, diagnosed with classic psychosomatic 
diseases, described by Franz Alexander. The control group numbers 66 subjects with-
out any diagnose of psychosomatic disease. The test-battery includes the self-assessment 
questionnaire of alexithymia TAS 20 and the depressive scale by Aaron Beck. The results 
show statistically significant higher levels of alexithimia and higher levels of depressivity 
in the group of paychosomatic patients compared to the healthy controls.

Key words: alexithymia, depressivity, psychosomatics, somatization, psychoa-
nalysis.

АФЕКТИВНА АРИТМЕТИКА С ПРОСТИ ЕМОЦИИ И СЛОЖНИ 
ФУНКЦИИ

Красен Фердинандов
училищен психолог в Софийската математическа гимназия „Паисий 

Хилендарски“, krasenferdinandov@gmail.com

Резюме: В изложението са представени резултати в подкрепа на две хи-
потези, отнасящи се до двузначността на прости емоции, както и възможност-
та да се изчисляват показатели, които описват количествено различни емоцио-
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нални качества. Проверени са редица хипотези, една от които е дали емоциите 
се делят на два отделни класа от прости дискретни категории – носители ли 
са на положителни и/или на отрицателни значения, съжителстват ли отделно, 
но взаимносвързано. Предположението, че не всички от индексите, публику-
вани през последните 69 години, са чувствителни към промени в умственото 
здраве, се подкрепя от дан ните. Афективният баланс (Bradburn, 1969) отчита 
разликата между позитивни и негативни емоции, а индексът за нещастие (мо-
дицифиран U-index, Kahneman & Kruger, 2006) отразява произведението на 
сумата най-чести отрицателни емоции и колко дълго хората са под тяхното 
влияние.

AFFECTIVE ARITHMETIC WITH SIMPLE EMOTIONS AND COMPLEX 
FUNCTIONS

Krasen Ferdinandov, School Psychologist
“Paisii Hilendarski” Mathematical School, Sofia, krasenferdinandov@gmail.com

Abstract: Most of the results presented here support hypotheses concerning the 
typical significance of simple emotions and secondary indexes which are claimed to 
quantify a variety of emotional qualities. Emotions can be divided into two distinct 
classes of simple categories – generally positive and negative, which coexist separate-
ly, but are interrelated. Nightheen equations published in the last 69 years have been 
examined assuming that not all of them could predict significantly the size of effect 
concidering the difference and change in the health status. Affective balance (Bradburn, 
1969) account for the negative emotions subtracted from the positives, and Misery 
index (modified U-index, Kahneman & Kruger, 2006) is estimated multiplying two 
structural properties – the sum of the most common negative emotions and the total 
duration.

МЕЖДУНАРОДНО ПРОУЧВАНЕ НА КОПИНГ СТРАТЕГИИТЕ КАТО 
ПРЕДИКТОРИ НА ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПО ВРЕМЕ  

НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 2020

доцент д-р Маргарита Бакрачева
Софийски университет„Св. Климент Охридски“,  

mbakrachev@uni-sofia.bg

Резюме: В доклада са представени част от резултатите от мащабно меж-
дународно проучване с данни от април-юни 2020 г. за мислите, чувствата и ко-
пинг поведенията на хората по време на кризата от коронавирус. Изследвани са 
3700 участници от 12 страни: Бангладеш, България, Китай, Колумбия, Индия, 
Израел, Нидерландия, Норвегия, Перу, Португалия, Турция и САЩ. Съгласно 
очакванията избягващият копинг, изразен в стратегиите „отричане“, „социална 
изолация“ и „поведенческо дезангажиране“, е свързан с по-неуспешна адаптация, 
докато използването на хумор, позитивното преформулиране и поддържането на 
социални контакти като част от активния копинг води до по-добра адаптация. 
Това, което е специфично за ситуацията на криза в допълнение към потвърж-
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дението, че активният копинг е свързан с по-успешна себерегулация от пасив-
ния, е изразеността на акомодативния копинг. Основният принос е очертаният 
едно образен модел на адаптация към кризата. Въпреки потвърдения ефект на 
културалните различия, особено върху психичното благополучие, различната 
обстановка в 12-те държави и демографските различия на респондентите, общи-
те очертани тенденции показват основното влияние, което е на ситуацията. В ус-
ловията на пандемия оптимален е акомодативният копинг. 

Ключови думи: COVID-19, кроскултурно сравнение, копинг, психично бла-
гополучие, акомодация 

INTERNATIONAL SURVEY OF COPING AS PREDICTOR OF WELL-
BEING DURING THE 2020 CORONAVIRUS PANDEMIC

Margarita Bakracheva, Associate Professor, PhD 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, mbakrachev@uni-sofia.bg 

Abstract: This report outlines a part the results from a large cross-cultural survey, 
realized in April-June 2020 that examines how people are thinking, feeling, and coping 
during the coronavirus pandemic. Volunteers are 3700 from 12 countries: Bangladesh, 
Bulgaria, China, Colombia, India, Israel, the Netherlands, Norway, Peru, Portugal, 
Turkey, and the United States. Consistent to expectations, the avoidance coping, e.g., 
the heavy use of coping strategies such as denial, social withdrawal, and behavioral 
disengagement are associated with relatively poor outcomes, whereas use of humor, 
positive reappraisal, and maintaining social contact is associated with relatively better 
outcomes. What is specific for the crisis situation in addition to the traditional replica-
tion that active coping is good, and passive coping is bad, is the mixed one - accom-
modative coping - which turns out to be the most effective self-regulation strategy. The 
main contribution is the established common pattern of adaptation to a crisis. Notwith-
standing the well-known effect of the cultural differences especially on well-being, the 
different situation in the 12 countries and the demographic differences of the samples, 
the common trends outline an evidence for the strong effect of situation-above-person-
al preferences. Indicative for this pathway is the accommodation coping, which best 
serves the current situation. 

Key words: COVID-19, cross-cultural, coping, well-being, accommodation

ПРЕЖИВЯВАНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ И ВЯРВАНИЯ, СВЪРЗАНИ  
С КОВИД-19

доктор по психология Методи Коралов
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет, 

mkoralov@nbu.bg

Резюме: Болестите и здравните проблеми винаги са съпътствали човешките об-
щества. 2020-а година обаче изправи цялото човечество пред неочаквани предизви-
кателства. От една страна, разбира се, става дума за вече печално прословутия нов ко-
ронавирус и предизвиканото от него заболяване Ковид-19, от друга, за може би дори 
още по-разрушителната човешка реакция както на ниво отделни индивиди, така и на 
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ниво национални и интернационални организации и общности. Вниманието на пси-
холозите, естествено, е привлечено от психичните механизми и реакции, провокира-
ни от тези предизвикателства. В настоящия доклад са представени резултатите от три 
психологически инструмента, имащи за цел да регистрират наивистичните и конспи-
ративните вярвания относно Ковид-19, различни специфични поведения, свързани 
с него, и преживяването на страх от Ковид-19. Българските данни са получени от 
278 души, които са само част от големия международен проект „COVID-19, личност 
и качество на живот: Подсилване на Аза по време на пандемия“, координиран от 
полски изследователи от университета „Кардинал Стефан Вишински“ във Варшава, 
Център по кроскултурна психология. Резултатите за българските участници показват 
множество статистически значими връзки между скалите, измерващи различните 
конструк ти. Получените резултати ни дават както ценно знание за преживяванията и 
реакциите на българите спрямо заплахата от Ковид-19, така и представляват форма 
на взаимна валидизация на използваните инструменти.

EXPERIENCES, BEHAVIORS, AND BELIEFS RELATED TO COVID-19

Metody Koralov, PhD
Departemnt of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

mkoralov@nbu.bg

Abstract: Illnesses and health problems have always been present in human soci-
eties. However, the year 2020 confronted all of humanity with unexpected challenges. 
On the one hand, of course, this is the already infamous new coronavirus and the disease 
COVID-19 caused by it, on the other hand, the presumably even more destructive human 
reaction, both at the level of individuals and at the level of national and international or-
ganizations and societies. The attention of psychologists, of course, is drawn to the mental 
mechanisms and reactions provoked by these challenges. This report presents the results of 
three psychological instruments aimed at revealing naive and conspiratorial beliefs about 
COVID-19, various specific behaviors related to COVID-19, and the fear of COVID-19. 
Bulgarian subjects (N=278) are only part of the large international project “COVID-19, 
personality and quality of life: Self-enhancement in the time of pandemic”, coordinat-
ed by Polish researchers from Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland, 
Cross-Cultural Psychology Centre. The results for the Bulgarian participants show many 
statistically significant relationships between the scales measuring the different constructs. 
The results give us valuable knowledge about the experiences and reactions of Bulgarians 
to the threat of COVID-19, and are a form of mutual validation of the instruments used.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ ИЛИ ПРЕДСКАЗВАЩИ 
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ВЪЗРАСТНИ С ПСОРИАЗИС: 

СИСТЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД

Нели Павлова
докторант и специализант по здравна/медицинска психология, Кингс Колидж 

Лондон, neli.pavlova@kcl.ac.uk
доктор Кити Киоскли 

Кингс Колидж Лондон, kitty.kioskli@kcl.ac.uk
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 Кингс Колидж Лондон, catherine.smith@kcl.ac.uk
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професор Рона Мос-Морис
Кингс Колидж Лондон, rona.moss-morris@kcl.ac.uk

Резюме: Затлъстяването е инвалидизираща коморбидност, засягаща 30 – 
40% от хората с псориазис. Наднорменото тегло пречи на състоянието на кож-
ното заболяване, ограничава ефективността на системните лечения и оказва 
значително влияние върху качеството на живот на пациентите. Към днешна дата 
настоящите подходи за отслабване не успяват да се справят с идиосинкратичните 
психосоциални предизвикателства, които срещат хората с псориазис и затлъстя-
ване. Цели: Този систематичен преглед има за цел да синтезира доказателствата 
за променящите се психосоциални фактори, свързани с теглото при хора с псо-
риазис, и да използва констатациите за предоставяне на препоръки за подобрено 
лечение. Методи: Търсенето обхвана електронни бази данни и свързани с тях 
прегледи и референтни списъци. Наблюдателни и експериментални проучвания, 
отчитащи връзката между психосоциалните фактори и теглото при възрастни с 
индекс на телесна маса (ИТМ) ≥ 30 кг/кв.м и псориазис бяха допустими. Мето-
дологичното качество на включените изследвания беше оценено с помощта на 
два стандартизирани инструмента. Резултати: В изследването бяха включени 
19 изследвания. Въпреки че посоката и силата на асоциациите бяха разнородни, 
данните подкрепят връзката между ИТМ и депресията, тревожността, съня, ка-
чеството на сексуалните отношения, ежедневното функциониране и качеството 
на живот. Малко проучвания бяха оценени като с високо качество. Заключение: 
Въпреки добре установената връзка между затлъстяването и псориазиса доказа-
телствата за връзката между психосоциалните фактори и наднорменото тегло са 
противоречиви и ограничени. Необходими са бъдещи изследвания на свързаните 
със затлъстяването психосоциални детерминанти при хора с псориазис. Това ще 
предостави възможността за персонализация на интервенцията за отслабване с 
цел подобряване качеството им на живот и състоянието на псориазиса.

Ключови думи: псориазис, затлъстяване, тегло, психосоциални фактори

PSYCHOSOCIAL FACTORS ASSOCIATED WITH, OR PREDICTIVE OF 
OBESITY IN ADULTS WITH PSORIASIS: A SYSTEMATIC REVIEW

Neli Pavlova, PhD student
 King’s College London, Health Psychology Section, Psychology Department, 

Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience, London, United Kingdom neli.
pavlova@kcl.ac.uk
Kitty Kioskli, PhD

King’s College London, Health Psychology Section, Psychology Department, 
Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience, London, United Kingdom



116

Catherine Smith, MD
King’s College London, Health Psychology Section, Psychology Department, 

Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience, London, United Kingdom;
Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, United Kingdom

Lauren Rayner, PhD
 King’s College London, Health Psychology Section, Psychology Department, 

Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience, London, United Kingdom
Federica Picariello, PhD

 King’s College London, Health Psychology Section, Psychology Department, 
Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience, London, United Kingdom

Rona Moss-Morris, PhD
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Abstract: Obesity is a disabling comorbidity affecting 30-40% of people with 
psoriasis. It interferes with disease severity, limits the effectiveness of systemic treat-
ments and has a significant impact on patients’ quality of life. To date, current weight 
loss approaches fail to address the idiosyncratic psychosocial challenges facing people 
with psoriasis and obesity. Objectives: This systematic review aimed to synthesise 
the evidence on modifiable psychosocial factors associated with weight-related out-
comes in psoriasis and to use these findings to provide recommendations for improved 
treatment. Methods: Electronic databases, related reviews, and associated reference 
lists were searched. Observational and experimental studies reporting on the relation 
of psychosocial factors to weight-related outcomes in adults with body mass index 
(BMI) of ≥ 30 kg/m² and psoriasis were eligible. The methodological quality of the in-
cluded studies was assessed using two standardized quality assessment tools. Results: 
Nineteen studies were included in the review. Although the direction and strength of 
associations were heterogeneous, evidence supported a medium association between 
BMI and depression, anxiety, sleep, sexual relationship quality, daily functioning, and 
quality of life. Few studies were of high quality. Conclusion: Despite the well-es-
tablished link between obesity and psoriasis, the evidence of the association between 
psychosocial factors and weight-related outcomes is conflicting and limited. Future 
research is needed to examine the obesity-related psychosocial determinants in people 
with psoriasis to pave the way towards intervention personalisation and ultimately im-
proved patients’ outcomes.

Key words: psoriasis, obesity, weight, psychosocial factors

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 
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Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“

Резюме: Представено е онлайн изследване върху емоционалните прежи-
вявания в условията на социални ограничения, породени от пандемична криза. 
Целта е да се изследват и сравнят влиянието на чувството за самота, опти-
мизмът и негативните очаквания върху негативните преживявания по време на 
пандемия в младежка и зряла възраст. Изследвани са 317 лица от 20 до 55 годи-
ни. Инструментариум: 1) Авторски въпросник, състоящ се от 4 субскали: не-
гативни преживявания, свързани с материална сигурност (α = 0,867); негатив-
ни преживявания, свързани със здравето (α = 0,884); негативни преживявания, 
свързани с личния контрол върху ситуацията (α = 0,863); негативни преживя-
вания, свързани със семейните отношения (α = 0,877); 2) Адаптирана версия на 
скала за социална и емоционална самота за възрастни (SELSA-S; DiTommaso 
et al., 2004), съдържаща 3 субскали: социална самота, емоционална самота 
и интимно-личностна самота; 3) Скала за оптимизъм и негативни очаквания 
(Радославова и Величков, 2005). Резултати: чрез линеен регресионен анализ 
се установи, че в младежка възраст негативните очаквания влияят най-силно 
върху преживяванията, свързани със здравето (β = 0,375; р≤0,000), семейните 
отношения (β = 0,343; р≤0,000) и личния контрол (β = 0,305; р≤0,002). Вър-
ху страховете и тревогите, свързани със семейните отношения, въздействие 
оказва и емоционалната самота (β = 0,237; р = 0,017) в комбинация с изявения 
песимизъм (β = 0,343; р = 0,000). В зряла възраст негативните очаквания вли-
яят върху преживяванията, свързани с материалната осигуреност (β = 0,251; 
р = 0,000) и личния контрол (β = 0,173; р = 0,012). Емоционалната самота 
влияе на страховете и тревогите за семейните взаимоотношения (β = 0,295; 
р = 0,001), а в комбинация с песимизма засилва и тревогите за материалната 
осигуреност (β = 0,203; р = 0,019). Изводите са, че негативните очаквания и 
отчасти чувството за самота са значими предиктори за различни индивидуални 
негативни преживявания в младежка и зряла възраст, свързани със социалните 
ограничения по време на пандемията. В младежка възраст тенденцията е към 
влияние на страховете и тревогите за здравето и личния контрол, а в зряла въз-
раст е предимно към преживяванията, свързани с материалната осигуреност. 
И в двете възрасти песимизмът в комбинация с емоционалната самота засилва 
страховете и тревогите за семейните отношения.

Ключови думи: самота, негативни очаквания, емоционални преживявания, 
пандемия
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Abstract: An online study on emotional experience in the context of social con-
straints caused by a pandemic crisis is presented. The aim is to explore and to compare 
the effect of feelings of loneliness, optimism and negative expectations on negative emo-
tional experience during a pandemic in early and late adulthood. 317 persons from 20 to 
55 years of age were examined. Toolkit: (1) author’s questionnaire consisting of four sub-
scales: negative emotional experience related to financial security (α = 0.867), negative 
emotional experience related to health (α = 0.884), negative emotional experience related 
to personal control over the situation = 0.863) and negative emotional experience related 
to family relationships (α = 0.877); (2) an adapted version of the scale for social and emo-
tional loneliness for adults (SELSA-S; DiTommaso et al., 2004), containing three sub-
scales: social loneliness, emotional loneliness and intimate-relational loneliness; and (3) 
a scale for optimism and negative expectations (Radoslvavova M, Velichkov A., 2005). 
Results: Applying linear regression analysis it was found that during early adulthood 
the negative expectations have a strongest effect on the negative emotional experience 
related to health (β = 0.375; p≤0.000), family relations (β = 0.343; p≤0.000), and per-
sonal control (β = 0.305; p≤0.002). The fears about family relations are most strongly 
influenced by emotional loneliness (β = 0.217; p = 0.008) in combination with pessimism 
(β = 0.343; p≤0.00). During late adulthood the negative expectations have an effect on 
emotional experience connected with financial security (β = 0.251; p≤0.000) and person-
al control (β = 0.173; p≤0.012). Emotional loneliness (β = 0.375; p≤0.000) is influencing 
the fears about family relations and, in combination with pessimism, the anxiety about 
financial security (β = 0.203; p≤0.019). Conclusions: Negative expectations and feel-
ings of loneliness might be considered as significant predictors of individual negative 
emotional experience related to social constraints during a pandemic crisis in adulthood. 
During early adulthood, the trend consists of the effect on fears about health and personal 
control while during late adulthood it is on fears about financial security. Pessimism in 
combination with emotional loneliness is heightening the negative emotional experience 
connected with family relations during both stages of adulthood.

Key words: loneliness, negative expectations, emotional experience, pandemic

ВЛИЯНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО ВЪРХУ 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА СЕМЕйСТВОТО
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Резюме: Изследването има за цел да проучи влиянието на нарушенията в 
развитието на детето върху качеството на живот на родителите, субективната им 
преценка за ограниченията, свързани със състоянието на детето, и неговите въз-
можности за самостоятелен живот. Използвана е кратка версия на Въпросник за 
изследване на ресурсите и стреса при родители на деца с нарушения в развитието 
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(Friedrich, Greenberg & Crnic, 1983). Контингент на изследването са 251 родители 
на деца с нарушения от аутистичния спектър, генетични синдроми, интелектуал-
ни дефицити и двигателни нарушения (74,5% майки; възрастов диапазон: 25 – 61 
години; Х=40,82; SD=6,61). Резултатите показват статистически значими разли-
чия между родителите на деца от аутистичния спектър и деца с двигателни нару-
шения (F(3,247)=3,618; p<0,05). Затрудненията в двигателното развитие са свързани 
с по-големи ограничения и се отразяват негативно върху качеството на живот на 
семейството.Родителите на деца с двигателни нарушения определят техните за-
труднения в развитието като ограничаващи ги в най-висока степен (F(3,247)=12,496; 
p<0,001), имат най-висока степен на негативни нагласи към състоянието на детето 
(F(3,247)=3,724; p<0,05) и определят физическите ограничения на детето като въз-
препятстващи качеството им на живот (F(3,247)=6,500; p<0,001). Родителите на деца 
с генетични синдроми определят по-добри възможности за самостоятелен живот 
при техните деца в сравнение с децата с аутизъм (F(3,247)=2,572; p<0,05). Бащите 
оценяват ограниченията в качеството на живот на семейството като по-високи в 
сравнение с майките (F(1,249)=4,044; p<0,05). Ограниченията, свързани с наруше-
нията в развитието на детето, предпоставят различни предизвикателства пред ре-
сурсите за справяне на семействата и предполагат специализирана терапевтична 
интервенция за подобряване на качеството на живот.

Ключови думи: качество на живот, родители на деца с нарушения в разви-
тието, аутистичен спектър, генетични синдроми, интелектуален дефицит, двига-
телни нарушения

IMPACT OF DEVELOPMENTAL DISORDERS ON FAMILY QUALITY 
OF LIFE

Radina Stoyanova, PhD student
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, radian.stoyanova@gmail.com

Sonya Karabeliova, Professor, DSc
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, karabeluov@phls.uni-sofia.bg, 

karabeliovasonya@gmail.com

Abstract: The study aims to examine the impact of developmental disorders on 
the quality of life of the parents, their subjective assessment of the limitations associ-
ated with child’s condition and child’s opportunities for independent living. A short 
version of the Resource and Stress Questionnaire in Parents of Children with Devel-
opmental Disabilities was used (Friedrich, Greenberg & Crnic, 1983). The sample of 
the study consisted of 251 parents of children with autism spectrum disorders, genetic 
syndromes, intellectual disabilities and motor disorders (74.5% mothers; age range: 
25-61 years; M=40.82; SD=6.61). The results showed significant differences between 
the parents of children with autism and children with motor disorders (F(3,247)=3,618; 
p<0.05). Difficulties in motor development were associated with greater limitations 
and had a negative impact on the quality of life of the family. Parents of children with 
motor disorders defined their developmental difficulties as limiting them to the highest 
extent (F(3,247)=12,496; p<0,001), had the highest degree of negative attitudes toward 
child’s condition (F(3,247)=3,724; p<0,05), and defined the physical limitations of the 
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child as hindering their quality of life (F(3,247)=6,500; p<0,001). Parents of children with 
genetic syndromes found better opportunities for independent living of their children 
than children with autism (F(3,247)=2,572; p<0.05). Fathers rated family quality of life re-
strictions as higher than mothers (F(1,249)=4,044; p<0.05). The limitations related to the 
developmental disorders of the child pose various challenges to the coping resources 
of the family and require specialized therapeutic intervention to improve their quality 
of life.

Key words: quality of life, parents of children with developmental disorders, au-
tism spectrum, genetic syndromes, intellectual deficits, motor disorders

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТО КОРЕЛАТИ  
НА СЛЕДРОДИЛНАТА ДЕПРЕСИЯ ПРИ РОДИТЕЛИ

професор дпсн Соня Карабельова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, karabeluov@phls.uni-sofia.bg, 

karabeliovasonya@gmail.com
Розалина Генева, докторант

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, rozalinagenev@gmail.com

Резюме: Повечето родители изпитват тъга и безпокойство през първите дни 
след раждането на бебе, а в някои случаи това може да продължи дълго време. 
Всяка 10-а майка страда от постнатална депресия, която може да се прояви в 
бързи промени на настроението, прекомерен плач, раздразнителност, тревожност, 
меланхолия (Journal of Advanced Nursing, 1993). Жените преобладават сред па-
циентите, докато честотата на депресия при мъжете е относително по-ниска. В 
същото време обаче депресивните епизоди при мъжете често са маскирани от 
злоупотреба с алкохол, наркотици и липо-социално приемлива склонност към ра-
ботохолизъм (Bebbington, Acta Psychiatrica,1987). Настоящото проучване има за 
цел да очертае факторите, които допринасят за депресивните симптоми след раж-
дането. Проведохме проучване със 105-има участници от България (66% майки и 
33% бащи) на възраст между 25 и 42 години (M = 30.62; SD = 4.33). Възрастта на 
бебетата варира от 0 до 36 месеца (M = 7.62; SD = 8.20). Изследването е базирано 
на Единбургската постнатална скала за депресия (α = .799), Скалата за измерване 
на следродилния дистрес (α = .851), Скалата за тревожност и дистрес (α = .877), 
Въпросника за потиснато следродилно настроение (α = .880) и Въпросника за 
възприета социална подкрепа (α = .683). Въпросниците бяха приложени за първи 
път в българския социокултурен контекст. Резултатите от регресионния анализ 
показаха, че тревожността като личностна черта и преминаването през потис-
нато следродилно състояние (бебешки блус) значително увеличават депресивни-
те симптоми на родителите непосредствено след раждането (Adjusted R2 = .563), 
както и през първата година от отглеждането на детето (Adjusted R2 = .614). Въз 
основа на корелационен анализ беше установено, че семейството и роднините 
играят важна роля за намаляване на симптомите на депресия след раждането 
(r = -.343; p<.05). Резултатите от проучването допринасят за разработването на 
техники в консултативната практика, прилагането на здравни методи и в крайна 
сметка за подобряване на здравния статус на родителите.
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Ключови думи: следродилна депресия, тревожност, грижа, социална под-
крепа

PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS AS CORRELATES OF PARENTAL 
POSTNATAL DEPRESSION

Sonya Karabeliova, Professor, DSc
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, karabeluov@phls.uni-sofia.bg, 

karabeliovasonya@gmail.com
Rozalina Geneva, PhD student

Department of Psychology, “St. Kliment Ohridski” Sofia University, rozalinagenev@
gmail.com

Abstract: A majority of parents experience grief and anxiety in the first days after 
giving birth and in some cases this could last for a long period of time. Every 10th moth-
er suffers from postnatal depression, which can manifest in rapid mood swings, ex-
cessive crying, irritability, anxiety, melancholy (Journal of Advanced Nursing, 1993). 
Women predominate among the patients, while the incidence of depression in men 
is relatively lower. At the same time, however, depressive episodes in men are often 
masked by alcohol abuse, drug abuse, or a more socially acceptable propensity for 
workaholism (Bebbington, Acta Psychiatrica, 1987). The current study aims to outline 
the factors which contribute to depressive symptoms after giving birth. We conducted 
a study with 105 participants from Bulgaria – 66% mothers and 33% fathers, aged 
between 25 – 42 (M=30.62; SD=4.33). The infants’ age varied from 0 to 36 months 
(M=7.62; SD=8.20). The survey was based on the Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (α=.799), Postpartum distress measure (α=.851), Mood and Anxiety Symptom 
Questionnaire (MASQ) (α=.877), Baby Blues (α=.880) and Perceived Social Support 
from Family and Relatives (α=.683). It was the first attempt to use the scales in the 
Bulgarian context. The findings of the regression analysis showed that experiencing 
anxiety as a personality trait and going through Baby Blues significantly increased the 
depressive symptoms of the parents right after birth (Adjusted R2=.563), as well as dur-
ing the first year of raising the child (Adjusted R2=.614). Based on a correlation analy-
sis was established that family and relatives played a significant role in decreasing the 
depressive symptoms after birth (r=-.343; p<.05). The findings of the study contribute 
to the development of techniques in consultation practices, application of healthcare 
methods, and eventually improvement of parental health status. 

Kew words: parental postnatal depression, anxiety, caregiving, social support

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОТО ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ 
СРЕДСТВА – ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

професор дпсн Румяна Крумова-Пешева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, rutsi@abv.bg

Резюме: Световната епидемиологична атмосфера ни изправи пред сериозни 
предизвикателства от медицинско, социално-икономическо, психологично, етич-
но и друго естество. Актуалната ситуация в страната наложи редица ограниче-
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ния, включително в консултативната и психотерапевтичната практика. Появи се 
необходимостта форматът на работа „онлайн“ да замени живото общуване „лице 
в лице“. Това обстоятелство в голяма степен промени характера на психотера-
певтичните сесии, поставени на различна основа, независимо от стриктността 
на рамката и стабилността на правилата в професионалния контекст. Изникнаха 
нови клинични факти и наблюдения, повлияващи в значителна степен динамика-
та на лечебния процес. Настоящият доклад има за цел да представи част от осо-
беностите на психоаналитичната психотерапия в условията на новото интернет 
общуване, където са налице редица възможности, но и също толкова ограниче-
ния. Основава се на емпиричните данни от собствения психотерапевтичен опит, 
както и от опита в супервизия на колеги психолози и психотерапевти. Резултатите 
показват форми на нови защитни способи на пациентите и професионалистите, 
които се проявяват във вид на своеобразни съпротиви, както и форми на интен-
зивни преносни и контрапреносни реакции в резултат на опосреденото общува-
не, явяващо се в ролята на „третия“ елемент.

Ключови думи: психотерапия, съпротива, пренос, контрапренос

PSYCHOTHERAPEUTIC COMMUNICATION VIA ELECTRONIC MEANS – 
PARTICULARITIES AND LIMITATIONS

Rumiana Krumova-Pesheva, Professor, DSc
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, rutsi@abv.bg

Abstract: The global epidemiological situation has posed serious challenges of 
medical, socio-economic, psychological, ethical and other nature. The current state in 
the country has imposed a number of restrictions, including in counseling and psycho-
therapy practice. Inevitably, the online format replaced the live face-to-face commu-
nication. This circumstance has greatly changed the nature of psychotherapy sessions, 
placed on a different basis, despite the strictness of the framework and the stability of 
the rules in the professional context. New clinical facts and observations have emerged, 
significantly influencing the dynamics of the healing process. The purpose of this paper 
is to present some of the features of psychoanalytic psychotherapy in the context of the 
new Internet communication, in which there are a number of possibilities, but also as 
many limitations. It is based on empirical data from psychotherapeutic experience, as 
well as from the supervision experience of colleagues - psychologists and psychother-
apists. The results show forms of new defence mechanisms of the patients and profes-
sionals, which manifest themselves in the form of resistance, as well as forms of intense 
transference and countertransference reactions as a result of indirect communication, 
which acts as the “third” element.

Key words: psychotherapy, resistance, transference, countertransference

НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА РАБОТА  
В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС

доктор по психология Светослав Савов
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Резюме: Коронавирус пандемията от 2020 г. постави психоаналитичния свят в 
привилегирована позиция да участва в опазването на социалната и емоционалната 
свързаност в условията на физическа изолация и колективен шок. Тази задача обаче 
изисква модификации на обичайната рамка с неясни последствия. Цел: Настоящият 
доклад цели да проследи първоначалните психоаналитични реакции на пандемия-
та и необходимостта от умерена гъвкавост при съхраняването на психоаналитичния 
процес. Метод: Предложен е критичен анализ на възможностите за теле- и видеоме-
диирана психоанализа в условията на пандемия и провокираните от нея преносни и 
контрапреносни реакции. Резултати: Психоаналитичното пространство предостави 
нещо добре познато – възможност за трансформация на потенциално травматични 
преживявания в конструктивен опит, който стимулира познанието и емоционалната 
устойчивост в условията на медицинска, социална и икономическа криза. Заключе-
ние: Психоанализата по време на пандемия носи потенциал не само за ограничаване 
на риска от психична декомпенсация, но и за подхранване на психичното развитие. 
Оценката на възможностите за дистанционна анализа не бива да бъде безкритична и 
следва да включва качеството на работния съюз, необходимостта от физически кон-
такт и възможните защитни реакции на участниците в аналитичния процес.

SOME SPECIFICS OF PSYCHOANALYTIC WORK IN THE CORONAVIRUS 
PANDEMIC CONTEXT 

Svetoslav Savov, Chief Assistant, PhD 
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

ssavov@nbu.bg

Abstract: The Coronavirus pandemic of 2020 put the psychoanalytic world in the 
privileged position to participate in the preservation of social and emotional connection in 
the context of physical isolation and collective shock. This task, however, required modifi-
cations of the standard setting with unclear consequences. Aim: This report seeks to trace the 
initial psychoanalytic responses to the pandemic and the need for moderate flexibility in the 
preservation of the psychoanalytic process. Method: We offer a critical analysis of the possi-
bilities for tele- and video-mediated psychoanalysis in the context of a pandemic, as well as 
the provoked transference and counter-transmitted reactions. Results: The psychoanalytic 
space provides something well-known: an opportunity to transform potentially traumatic 
experiences into a constructive experience that stimulates knowledge and emotional resil-
ience in the face of a medical, social, and economic crisis. Conclusion. Psychoanalysis dur-
ing a pandemic carries the potential not only to limit the risk of mental decompensation, but 
also to nourish mental development. The assessment for the possibility of remote analysis 
should not be uncritical, and has to include the quality of the working alliance, the need for 
physical contact and possible defensive reactions of the participants in the analytic process.

МОГА ЛИ ДА ДОВЕРЯ БЪДЕЩЕТО НА СЕБЕ СИ?

Свилен Лапаков
Научно сдружение по натурална медицина „За истина в медицината“ – Варна, 

greenmamabg@doctor.bg



124

Резюме: Предмет на психоонкологията са емоционалните реакции на па-
циентите, болни от рак, на членовете на семейството им и на лицата, които се 
грижат за болните. Когнитивно-личностните особености на болните, в частност, 
особеностите на базисните им убеждения за себе си и обкръжаващата ги дейст-
вителност, през призмата, която са възприели да формира поведението им, са вза-
имносвързани с параметрите на посттравматичното им състояние. Основопола-
гаща в отговора на този въпрос е тънката червена линия, разделяща пациентите 
на тези: „Не мога да умра, докато не реша всичките си проблеми“, и другите 
–  „скептично настроени на сътрудничеството с лекаря и психолога“. 

Ние осъзнаваме (възприемаме, помним и чувстваме) единствено това, което 
разбираме. Оттук, не може човек със съзнание да не разбира. Следователно, кога-
то говорим за усещания, възприятия, представи и емоции, имаме предвид процес 
на съзнателно сътворени.

Съзнанието оперира със смисъла. Смисълът в съзнанието се формира от 
акта на негово разбиране. Това, което се случва с тялото ни, е ефект, създаден по 
причина. И тази причина сме ние собствено – нашата мисъл. Защо инициираме и 
разглеждаме в отделна група психосоматичния потенциал на онкоболния? За да 
докажем, че болните от рак могат да въздействат както върху своето здраве, така 
и върху болестта. Това е присъщо на всеки човек. Страхът е „кодът“ за пусковия 
механизъм за самоунищожение на системата хуманоид.

Ключови думи: психоонкология, онкоболен, психосоматичен потенциал, 
страх, съзнание, любов

CAN I ENTRUST THE FUTURE TO MYSELF?

Svilen Lapakov
Scientific Association for Natural Medicine “For Truth in Medicine” – Varna, 

greenmamabg@doctor.bg

Abstract: The subject of psychooncology is the emotional reactions of cancer 
patients, their family members and those who care for the sick. The cognitive- per-
sonality specifics of the patients, in particular, the specifics of their basic beliefs about 
themselves and the surrounding reality, through the prism which they have adopted to 
form their behavior, are interrelated with the parameters of their post-traumatic state. 
Fundamental in answering this question is the thin red line dividing patients into those: 
“I can’t die until I solve all my problems” and others: “skeptical of working with a 
doctor and a psychologist.” We realize (perceive, remember and feel) only what we 
understand. Hence, one cannot consciously not understand. Therefore, when we talk 
about sensations, perceptions, ideas and emotions, we mean a process of consciously 
created phenomena. 

Consciousness operates with meaning. The meaning in the mind is formed by the 
act of understanding it. What happens to our body is an effect created for a reason. And 
this reason is we - our thought. Why do we initiate and put the psychosomatic potential 
of the cancer patient in a separate group. To prove that cancer patients can affect both 
their health and their disease. This is inherent in every person. Fear is the “code” for the 
humanoid self-destruct trigger.
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ВЛИЯНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ИЗЧЕРПВАНЕ ВЪРХУ ОТЧУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА 

И ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ В КЛИНИЧНА СРЕДА

доцент д-р Силвия Цветкова
Медицински университет – Плевен, stcvet@abv.bg

Резюме: Проблемите в здравеопазването в България през последните 
10 години имат персистиращ и все още трудно преодолим характер. Незави-
симо от предприетите мерки за подобряване на условията на труд и увелича-
ване на финансовите ресурси за качествено лечение се наблюдава недостиг на 
медицински кадри, особено в държавните болнични структури. Проучването 
е насочено към изясняване психичното здраве на медицинските специалисти. 
Проведено е сред 309 лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, рабо-
тещи в 3 държавни многопрофилни болници за активно лечение. Методичният 
инструментариум включва STAI-Y, MBI, Въпросник за отчужденост от рабо-
тата и Въпросник за дългосрочната мотивация на индивидуалното поведение. 
В коментарите са използвани демографски данни, данни за персонални проме-
ни през последните 5 години и статистически данни за болничните заведения. 
Спазени са изискванията за провеждане на такъв вид проучване. Обработката 
на резултатите е извършена с SPSS. Резултатите показват, че ситуативната и 
личностната тревожност са в значима корелация (r = .770, p = 0.000). Положи-
телна корелация се регистрира между MBI-Емоционално изтощение и MBI-Де-
персонализация и STAI-S  – STAI-T и отрицателна между двете скали на тре-
вожност и MBI-Редукция на личните постижения. Емоционалното изтощение и 
деперсонализацията положително корелират с отчуждението от работата и дъл-
госрочната мотивация за разлика от MBI-Редукция на личните постижения, с 
резултатите от които са в отрицателна статистическа зависимост при p = 0.000. 
Анкетираните медицински специалисти демонстрират средни и високи нива на 
тревожност, професионално изчерпване, склонни са да проектират идеи, свър-
зани с дългосрочни мотиви, на фона на ниски и средни нива отчужденост от 
работата. 

Ключови думи: медицински специалисти, тревожност, професионално из-
черпване, отношение към работата, дългосрочна мотивация

INFLUENCE OF ANXIETY AND OCCUPATIONAL EXHAUSTION ON 
JOB ALIENATION AND LONG-TERM MOTIVATION IN MEDICAL 

PROFESSIONALS IN A CLINICAL SETTING

Silvia Tsvetkova, Associate Professor, PhD
Medical university - Pleven, stcvet@abv.bg

Abstract: During the last ten years the problems in the healthcare system in Bul-
garia have a persistent character and are still difficult to be overcome. Despite the 
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measures taken to improve working conditions and to increase the financial resources 
for qualitative treatment, there is a shortage of medical staff, especially in state public 
hospitals. The study aims to clarify the mental health of medical professionals. It was 
conducted among 309 doctors, nurses, midwives and laboratory assistants employed in 
three state multidisciplinary hospitals for active treatment. The methodological tools 
include: STAI-Y, MBI, Questionnaire for alienation from work and Questionnaire for 
long-term motivation of individual behavior. The comments used demographic data, 
data for personal changes over the last five years and statistics on the hospitals. The 
requirements for conducting this type of research are complied with. The results were 
processed with SPSS. The results show that situational and personal anxiety are sig-
nificantly correlated (r=.770, p=0.000). A positive correlation was registered between 
MBI-Emotional Exhaustion and MBI-Depersonalization, and STAI-S and STAI-T, and 
a negative correlation between the two anxiety scales and MBI-Reduction of personal 
achievements. Emotional exhaustion and depersonalization are positively correlated 
with alienation from work and long-term motivation, in contrast to MBI-Reduction of 
personal achievements with whose results they are negatively statistically dependent 
at p=0.000.

The surveyed medical specialists demonstrate medium and high levels of anxiety, 
professional exhaustion, tend to design ideas related to long-term motives, on the back-
ground of low and medium levels of alienation from work.

Key words: medical professionals, anxiety, occupational exhaustion, job aliena-
tion, long-term motivation 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЪМНАТА ТРИАДА, ВЯРВАНИЯ ЗА ЗДРАВЕТО  
И ПОВЕДЕНИЯ СПРЯМО КОВИД-19

доктор Соня Драгова-Колева
Нов български университет, sonyadragova@nbu.bg

Резюме: В условията на неочаквана световна пандемия от COVID-19 хората 
са изправени пред изпитанието да запазят не само своето физическо здраве и ико-
номически статус, но и психичното си благополучие и ежедневно функционира-
не. Настоящият доклад се фокусира върху вярванията на хората за коронавируса, 
какво те чувстват, мислят и правят във връзка с пандемията и как тяхната личност 
влияе върху техните реакции. Целта на изследването е да проучи връзката на чер-
тите от Тъмната триада (психопатия, макиавелизъм и нарцисизъм) с вярванията и 
поведенията спрямо коронавирус инфекцията. В изследването участваха 278 лица. 
Тъмните черти са измерени с българската версия (Dragova-Koleva, 2019) на въ-
просника „Мръсната дузина“ (the Dark Triad Dirty Dozen scale; Jonason & Webster, 
2010). Убежденията спрямо новия коронавирус са изследвани с модифициран ва-
риант (Nowak et al., 2020) на скалата „Вярвания за здравето“ (Health Belief scale, 
Champion, 1984). Разгледани са три типа поведенчески реакции спрямо Ковид-19 
– превенция, снабдяване с продукти и помагащо поведение (Nowak et al., 2020). 
Вярванията за здравето, свързани с възприеманите вероятност от разболяване от 
Ковид-19, сериозност на заболяването, ползи от превенцията и лична ефикасност, 
корелират позитивно статистически значимо с превантивното поведение и заку-
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пуването на стоки. Възприеманите бариери пред вземането на предпазни мерки се 
свързват негативно с превенцията и снабдяването. От тъмните черти само нарци-
сизмът корелира положително с превенцията. Лицата с по-висок макиавелизъм и 
психопатия възприемат повече бариери пред превенцията и се ангажират в по-сла-
ба степен с помагащо поведение. Психопатията корелира отрицателно с възпри-
еманите ползи от прилагането на превантивни мерки.

Ключови думи: Тъмна триада, психопатия, макиавелизъм, нарцисизъм, вяр-
вания, превенция

RELATIONSHIP BETWEEN THE DARK TRIAD TRAITS, HEALTH 
BELIEFS AND BEHAVIORS TOWARDS COVID-19

Sonya Dragova-Koleva, PhD
New Bulgarian University, sonyadragova@nbu.bg

Abstract: In the context of unexpected global pandemic of COVID-19, people are 
faced with the challenge of maintaining not only their physical health and economic sta-
tus, but also their mental well-being and daily functioning. The current survey focuses on 
people’s beliefs about the coronavirus, how they feel, think and do about the pandemic 
and how their personalities affect their behavior reactions. The aim of the study is to ex-
amine the relationship between the Dark Triad traits (psychopathy, Machiavellianism and 
narcissism), health beliefs, and behaviors towards coronavirus-19 infection. 278 people 
participated in the study. Dark traits were measured with the Bulgarian version (Drago-
va-Koleva, 2019) of the Dark Triad Dirty Dozen scale (Jonason & Webster, 2010). Be-
liefs about the new coronavirus were examined with a modified version (Nowak et al., 
2020) on the Health Beliefs scale (Champion, 1984). Three types of behavioral responses 
to Covid-19 were considered – preventive, hoarding, and helping behaviors. 

Health beliefs related to the perceived susceptibility of contracting Covid-19, per-
ceived disease severity, perceived benefits of prevention, and self-efficacy correlated 
positively statistically significantly with preventive behavior and hoarding of goods. 
Perceived barriers to taking precautionary measures are negatively related to preven-
tion and hoarding. Of the dark traits, only narcissism correlates positively with preven-
tion. People with higher Machiavellianism and psychopathy perceive more barriers to 
prevention and are less involved in helping behavior. Psychopathy correlates negative-
ly with the perceived benefits of preventive measures.

Key words: Dark Triad, psychopathy, Machiavellianism, narcissism, health be-
liefs, prevention

ПАТЕРН НА МОТОРНИТЕ И СЕНЗОРНИ АСИМЕТРИИ ПРИ 
ШИЗОФРЕНИЯ

Соня Захова, докторант
Югозападен университет „Неофит Рилски“, soniazahova@gmail.com

Резюме: Статията представя резултатите от изследването на патерна на мотор-
ните и сензорните асиметрии при страдащи от шизофрения с цел верифициране на 
хипотезата, че церебралната латерализация при пациентите с шизофрения се раз-
личава от тази при генералната популация. С перформансни тестове са изследвани 
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водещите ръка, крак, око и ухо на 33 пациенти с диагноза шизофрения (ср. възраст 
= 44,12 ± 12,79; 25 мъже) и на 33 здрави контроли (ср. възраст = 38,41 ± 10,46; 
25 мъже), всички на възраст 28 – 74 години. Резултатите показаха, че докато по-го-
лям процент от контролите демонстрират десноръкост и десноухост, по-голям про-
цент от пациентите с шизофрения демонстрират смесена ръкост и смесена ухост 
или левоухост, като междугруповите различия не достигат ниво на статистическа 
значимост. По отношение на другите две модалности съществено по-голям про-
цент на показалите десно окост и деснокракост беше отчетен в контролната група, 
а по-голям процент на показалите смесена окост или левоокост и смесена кракост 
или левокракост беше отчетен в групата с шизофрения. Така получените резултати 
предполагат по-голяма честота на атипични патерни на латерални предпочитания 
сред популацията на страдащите от шизофрения.

Ключови думи: латерализация, хемисферни асиметрии, шизофрения, ръ-
кост, окост, ухост, кракост

PATTERN OF MOTOR AND SENSORY ASYMMETRIES IN 
SCHIZOPHRENIA

Sonya Zahova, PhD student
“Neofit Rilski” South-West University, soniazahova@gmail.com

Abstract: The article presents the results of a study aiming to investigate the pattern 
of motor and sensory asymmetries in patients with schizophrenia, in order to verify the hy-
pothesis that hemispheric asymmetries in schizophrenia differ from the patterns typically 
observed in the general population. Handedness, eyedness, eardness and footedness of 33 
patients with diagnosis schizophrenia (Mean age = 44.12 ± 12.79; 25 men) and 33 healthy 
controls (Mean age = 38.41 ± 10.46; 25 men), age ranged from 28 to 74 years, were assessed 
by performance tests. The results revealed that a higher percentage of controls exhibited 
right-handedness and right-eardness in comparison to the group with schizophrenia, and in 
contrast, a higher percentage of patients with schizophrenia showed mixed-handedness and 
mixed-eardness or left-eardness in comparison with the control group, as the between-group 
differences did not reach statistical significance. With regard to the other two modalities, a 
significantly higher frequency of right-eyedness and right-footedness was found in the con-
trol group, while a significantly higher frequency of mixed- or left-eyedness and mixed- or 
left-footedness was found in the group with schizophrenia. These findings suggest a higher 
frequency of atypical patterns of lateral preferences in patients with schizophrenia.

Key words: lateralization, hemispheric asymmetries, schizophrenia, handedness, 
eyedness, eardness, footedness

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ КАРИЕРНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ ОТ МОДЕЛА 
НА „ГОЛЕМИТЕ ШЕСТ“ И КАРИЕРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 

професор дпсн  Соня Карабельова 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, karabeluov@phls.uni-sofia.bg, 

karabeliovasonya@gmail.com
професор дпсн  Майяна Митевска

УНИБИТ, m.mitevska@unibit.bg
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Резюме: Настоящото изследване проследява взаимовръзките между ка-
риерната ориентация по модела на „Големите шест“ върху кариерната иден-
тичност и кариерните цели. Допълнително е изследвана връзката между типа 
кариерни предпочитания, депресивните симптоми, тревожността, равнището 
на стрес, субективното усещане за щастие и удовлетвореността от живота. За 
целта на изследването са използвани адаптираните и стандартизирани въпрос-
ници на ч. Нийбакен и колеги за кариерните ориентации (Nybakken et al., 2003) 
и на С. Ловибонд и П. Ловибонд за депресивните симптоми, равнището на 
тревожност и стрес, субективното усещане за щастие и удовлетвореността от 
живота (Lovibond & Lovibond, 1995). Проучването е проведено върху извадка 
от 597 души, от които 44% са мъже, а 56% – жени, между 18 и 55-годишна 
възраст. Получените резултати показват значими диференциации в кариерни-
те предпочитания в зависимост от пола, възрастта, образованието, населеното 
място и семейното положение. Мъжете имат по-силно изявена ориентация към 
„реалистичния“ и „предприемчивия“ кариерен тип, докато жените – към „ар-
тистичния“, „социалния“ и „конвенционалния“ тип. С възрастта се засилват 
предпочитанията към „реалистичния“ и „конвенционалния“ тип. Подобни тен-
денции се проявяват и при повишаването на образователния ценз. Потвържда-
ва се допускането, че кариерната зрялост намалява депресивните симптоми, 
равнището на тревожност и стрес и утвърждава кариерните цели и кариерната 
идентичност.

Ключови думи: кариерна идентичност, депресивни симптоми, тревожност, 
стрес

RELATIONSHIPS BETWEEN CAREER ORIENTATIONS FROM THE BIG 
SIX MODEL AND CAREER IDENTITY 

Sonya Karabeliova, Professor, DSc
“St. Kliment Ohridski” Sofia University

karabeluov@phls.uni-sofia.bg; karabeliovasonya@gmail.com
Mayiana Mitevska, Professor, DSc

UNIBIT, m.mitevska@unibit.bg

Abstract: The present study traces the relationships between career orientation 
based on the model of the “Big Six” on career identity and career goals. The relation-
ship between type of career preferences, depressive symptoms, anxiety, stress levels, 
subjective feelings of happiness, and life satisfaction was further investigated. For the 
purpose of the study, the following instruments were used: the adapted and standard-
ized questionnaires of C. Nybakken and colleagues on career orientations (Nybakken 
et al., 2003) and of S. Lovibond and P. Lovibond on depressive symptoms, the level of 
anxiety and stress, the subjective feeling of happiness and life satisfaction (Lovibond & 
Lovibond, 1995). The study was conducted on a sample of 597 people, of whom 44% 
were men and 56% - women between 18 and 55 years of age. The obtained results show 
significant differentiations in career preferences depending on gender, age, education, 
location and marital status. Men have a stronger orientation towards the “Realistic” and 
“Enterprising” career type, while women - towards the “Artistic”, “Social” and “Con-
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ventional” type. With age, preferences for the “Realistic” and “Conventional” types 
increase. Similar tendencies are manifested in the increase of the educational quali-
fication. The assumption that career maturity reduces depressive symptoms, levels of 
anxiety and stress and affirms career goals and career identity is confirmed.

Key words: career identity, depressive symptoms, anxiety, stress

ПРОМЯНА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРАВМАТИЧНИЯ СПОМЕН КАТО 
ЕТАП В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРЕРАБОТКА С EMDR

доцент д-р Станка Михалкова
stmihalkova@abv.bg

Резюме: Съществуват различни психотерапевтични методи за преработка 
на травматични събития. Въпреки постигането на добър резултат, след време 
посттравматичните състояния могат да се проявят отново дори при незначите-
лен повод, напомнящ преживяното. Причината за това е, че при преработката е 
постигнато само емоционално отреагиране, но съдържанието на травматичния 
спомен остава същото. При подобна ситуация той се асоциира с нея и емоцио-
налното преживяване може да се активира отново. Именно затова е по-висока 
ефективността на методи, при които се работи освен с емоционалното прежи-
вяване и със съдържанието на травматичното събитие, като работа със субмо-
далности в NLP и пренареждане на матрицата с EFTна Карл Донсън. В процеса 
на психотерапевтичната работа си поставих задачата да проуча възможността 
за промяна в съдържанието на психотерапевтичния спомен при работа с EMDR. 
Това бе постигнато, като след емоционалното отреагиране и преди инсталира-
нето на позитивен ресурс в протокола за работа беше въведен още един етап: 
клиентът си представя как би желал да промени преживяната ситуация от по-
зицията на сегашния си опит. Визуализацията на тази промяна се извършва ед-
новременно с билатерална стимулация. В доклада са описани процедурата на 
работа и получените резултати. Разгледани са особеностите при промяната в 
съдържанието на травматичния спомен и са анализирани случаи от психотера-
певтичната практика.

Ключови думи: психотерапевтична преработка на психотравмени събития, 
емоционално отреагиране, промяна в съдържанието на травматичния спомен с 
EMDR, случаи от практиката

CHANGE IN THE CONTENT OF THE TRAUMATIC MEMORY AS A STAGE 
IN PSYCHOTHERAPEUTIC PROCESSING WITH EMDR

Stanka Mikhalkova, Associate Professor, PhD
stmihalkova@abv.bg

Abstract: There are various psychotherapeutic methods for processing traumatic 
events. Despite the achievement of a good result over time, post-traumatic conditions 
can reappear even on a minor occasion reminiscent of the experience. The reason for 
this phenomenon is that only an emotional response is achieved during the processing, 
but the content of the traumatic memory remains the same. In such a situation, the 
memory is associated with it and the emotional experience can be reactivated. That is 
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why we observe higher efficiency of methods which work not only with the emotional 
experience, but also with the content of the traumatic event, such as working with sub-
modalities in NLP and reimprinting the matrix with Karl Dawson’s EFT. In the process 
of psychotherapeutic work I have set myself the task to study the possibility of chang-
ing the content of the psychotherapeutic memory when working with EMDR. This 
was achieved by introducing another stage in the work protocol after the emotional re-
sponse and before installing a positive resource - the client imagines how he/she would 
like to change the experienced situation from the standpoint of his current experience. 
The visualization of this change is performed simultaneously with bilateral stimulation. 
The report describes the work procedure and the results obtained. The peculiarities of 
the change in the content of the traumatic memory are considered and cases from the 
psychotherapeutic practice are analyzed.

Key words: psychotherapeutic processing of psychotraumatic events, emotional 
response, change in the content of the traumatic memory with EMDR, case studies

СПРАВЯНЕ В РИСКОВИ СИТУАЦИИ – ЛИЧНОСТОВИ 
ДЕТЕРМИНАНТИ И ИНДИВИДУАЛЕН СТИЛ

Таня Димитрова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, tanqdimitrovavn@gmail.com

доцент д-р Камелия Ханчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Резюме: За първи път с българската версия на въпросника COPE е проведе-
но изследване с модифицирана инструкция, целяща да разкрие характеристики 
на ситуативното справяне при високорискови ситуации. Следвайки оригинална-
та процедура на създателите на инструмента (Carver et al., 1989), е потърсена 
връзката на стила на справяне и детерминанти на личностовото функциониране и 
капацитета за емпатия. Извадката (N = 142) включва пълнолетни лица от общата 
популация, неупражняващи високорискови професии, 83 от тях жени. Над 63% от 
извадката са между 18 и 39-годишна възраст, близо 25% – между 40 и 50-годишна 
възраст. Над 70% са с висше образование. Въпросниците са попълнени анонимно 
и включват следните инструменти: Стратегии за справяне (COPE), Въпросник 
за личностово функциониране, Скала за емпатия (BES). Факторната структура 
на Въпросника за справяне е близка до оригиналната, като едновременно с това 
отразява специфични тенденции при избора на стратегия в ситуация, непосред-
ствено застрашаваща собствените живот и здраве. Въз основа на екслораторен 
факторен анализ, проверка на надежността на факторите и теоретични аргумен-
ти е предложенo ново факторно решение, обясняващо по-добре статистически и 
логически получените данни. Потвърждава се хипотезата за връзка между лич-
ностовите диспозиции „негативна афективност“ и „дезинхибираност“ с по-малко 
адаптивните стратегии за справяне, както и връзката между компонентата „зара-
зяване“ на емпатията с по-малко адаптивни стратегии в рискови ситуации. Обсъ-
дени са тенденциите и различията според социодемографските показатели и ми-
нали травматични преживявания. Дискусията поставя акцент върху теоретичното 
предпоставяне на справянето като черта (стил на справяне) и ситуативна харак-
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теристика и представя модел на зависимост на ситуативното справяне в реални 
рискови ситуации от личностови и емоционални детерминанти.

Ключови думи: Скала за справяне, личностови диспозиции, емпатия, трав-
ма, рискови ситуации

COPING IN HIGH-RISK SITUATIONS - PERSONALITY DETERMINANTS 
AND INDIVIDUAL STYLE

Tanya Dimitrova
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, tanqdimitrovavn@gmail.com

Camellia Hancheva, Associate Professor, PhD 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, hancheva@phls.uni-sofia.bg

Abstract: For the first time with the Bulgarian version of the COPE question-
naire, a study with a modified instruction (COPE-RBg) has been conducted, aiming 
to reveal the characteristics of the situational coping in high-risk situations. Following 
the original procedure of the creators of the instrument (Carver et al., 1989), the rela-
tionship between coping style and determinants of personal functioning and empathic 
capacity has been sought. The sample (N = 142) includes adults from the community 
sample, not in a high-risk professions, 83 of them are women. Over 63% of the sample 
are between 18 and 39 years old, nearly 25% - between 40 and 50 years old. Over 70% 
have university degree. The questionnaires (Coping Strategies (COPE), Personality 
Functioning Questionnaire, Empathy Scale (BES) were completed anonymously. The 
factor structure of COPE-RBg is close to the original, and reflects specific trends in 
the choice of strategy in a situation of immediate real threats to life and health. Based 
on exploratory factor analysis (PCA), reliability analysis, and theoretical arguments, a 
new factor solution is proposed as a better fit of statistical data and content of the items. 
The hypothesis of a link between personality dispositions “Negative Affectiveness” 
and “Disinhibition” with Less adaptive coping strategies is confirmed, as well as the 
link between the component “Contagion” of Empathy with Less adaptive strategies in 
risk situations. Trends and differences according to socio-demographic indicators and 
past traumatic experiences are discussed. The discussion is focussed on the theoretical 
presupposition of coping as a trait (coping style) and as a situational characteristic, and 
presents a model of interdependence of personal and emotional determinants and situ-
ational coping in the face of real (not hypothetical) risks.

Key words: coping, personality traits, empathy, trauma, risk

ВЛИЯНИЕ НА БАЗОВО ЗНАНИЕ ЗА СКРЪБТА ВЪРХУ РАВНИЩЕТО  
НА ВЪЗПРИЕТ СТРЕС

Тоска Ганева, докторант
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, toska_ganeva@abv.bg,toska.

ganeva@gmail.com

Резюме: Настоящият доклад цели да представи резултатите от пилотно из-
следване, идентифициращо влиянието на базовото знание за скръбта върху рав-
нището на възприет стрес. Изследвани са 25 лица, преминали през кратка психо-
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едукация за измеренията на скръбта под формата на презентация част от А-Б-А 
експериментален модел. Замерванията са чрез тестови инструменти за самооцен-
ка, свързани с нивата на възприет стрес и ПРППС преди и след презентацията.
Множество статистически алтернативни анализи за зависими и независими из-
вадки показват, че на този етап на измерване няма статистически значими разли-
чия между нивата на възприет стрес. Въпреки това при 20% от изследваните лица 
се наблюдава повишаване в субективното усещане за възприет стрес, при 20% не 
се наблюдава промяна, а при 60% намалява. При 30% от изследваните лица се на-
блюдава повишаване в субективното усещане за контрол, при 20% няма промяна, 
а при 50% то намалява. При 26,1% от изследваните лица се наблюдава завишава-
не в субективното усещане за заплаха, при 17,4% няма промяна, а при 56,6% то 
намалява. Резултатите потвърждават необходимостта изследването да се разшири 
до обхватите на стандартните статистически анализи, за да бъдат те проверени. 
Въпреки това още на етап пилотно изследване се наблюдава практическата зна-
чимост на влиянието на базовото знание за скръбта върху равнището на възприет 
стрес за планиране и избор на съответни интервенции при подкрепа от страна на 
специалисти както в полето на психологичното консултиране и терапия, така и 
при заетите с опазване на физическото здраве и живот.

Ключови думи: стрес, контрол, заплаха, скръб, психично разстройство про-
тичащо с протрахирана скръб

IMPACT OF BASIC KNOWLEDGE ABOUT GRIEF ON THE LEVELS OF 
PERCEIVED STRESS

Toska Ganeva, PhD student
Faculty of Philosophy, “St. Kliment Ohridski” Sofia University,  

toska_ganeva@abv.bg

Abstract: The current report aims to present the result of pilot study identifying 
the impact of basic knowledge about grief on the levels of perceived stress. Participants 
are 25 persons having passed through short presentation-form-psychoeducation on di-
mensions of grief, part of A-B-A experimental model. Measurements are via self-eval-
uation test tools related to perceived stress levels and PGD, both before and after the 
presentation. A number of alternative statistical analyses on within and between groups 
have shown that there are no statistical differences in the levels of perceived stress on 
that stage of measurement. Nevertheless, in 20% of the subjects there are seen to have in-
creased subjective feeling for perceived stress, 20% have shown no difference and in 60% 
it decreases. 30% of subjects are seen to show increased subjective feeling for perceived 
control, 20% have shown no difference and in 50% it decreases. 26,1 % of subjects are 
seen to have subjective feeling for perceived threat increased, 17,4% have shown no dif-
ference and in 56,6% it decreases. The necessity of pilot study to be broadened to ranges 
of standard statistical analyses for result check is supported by findings. Despite this fact, 
even on pilot study stage, it is observable that specialists working both in the field of psy-
chological counseling and therapy and those engaged in saving physical health and life 
can use the practical significance of the impact of basic grief related knowledge on levels 
of perceived stress for choosing and planning strategies and intervention. 

Key words: stress, control, threat, grief, PGD
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БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО ГРУПОВА АНАЛИЗА И ГРУПОВИ 
ПРОЦЕСИ 

Цветелина йосифова
психотерапевт (психодрама, психоанализа, групова анализа),  

tzviossifova@gmail.com
доктор Давид Иерохам

психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт, davidieroham.com
преподаватели в магистърска програма „Артистични психо-социални практики 

и психодрама“ – Нов български университет
Българско общество по групова анализа и групови процеси,  

Kabinet.bg, groupanalysis-bg.org

Резюме: Представено е Българското общество по групова анализа и гру-
пови процеси с кратка история, идеи, цели и дейности. То е неправителствена 
организация в обществена полза, която осъществява класическо психоаналитич-
но обучение на психоаналитици и групови аналитици; последващо обучение и 
супервизия на практиката; формулира стандарти за обучение, практикуване и 
правоспособност по психотерапия; занимава се с развитие на законодателство-
то в областта на психотерапията; издава специализирана литература; прилага 
психотерапевтични подходи в работата с различни маргинализирани групи. В 
образователните си програми Българското общество по групова анализа и гру-
пови процеси работи в тясно сътрудничество с Университет „Зигмунд Фройд“ 
(SFU-Vienna) и с Психоаналитичния семинар Инсбрук (PSI), като има екип от 
професионални психотерапевти, студенти в обучение, работещи под супервизия 
и доброволци. Психотерапевтичният екип е организиран и функционира като ам-
булатория с насочване и има богат опит с индивидуални пациенти и групи, както 
и в различни социални проекти. От юли 2020 г. Българското общество по групова 
анализа и групови процеси разработва Kabinet.bg – онлайн кабинет за безплатна 
спешна психотерапевтична помощ в условията и след Covid-19 в подкрепа на 
най-уязвимите в кризата и достига до групи без достъп до психотерапия и емо-
ционална подкрепа по друг начин.

Ключови думи: Българско общество по групова анализа и групови процеси, 
психоанализа, групова анализа, психотерапия, индивидуална и групова психоте-
рапия

BULGARIAN SOCIETY OF GROUP ANALYSIS AND GROUP PROCESSES
Tzvetelina Iossifova 

Psychotherapist: Psychodrama, Psychoanalysis, Group Analysis,  
tzviossifova@gmail.com

David Ieroham, MD
Psychiatrist, Psychotherapist, Psychodrama Therapist, davidieroham.com 

Lecturers in the MA programme in Artistic Psycho-social Practices and Psychodrama 
at New Bulgarian University

Bulgarian Society of Group Analysis and Group Processes (BSGAGP),  
Kabinet.bg, groupanalysis-bg.org
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Abstract: The poster presents the Bulgarian Society of Group Analysis and Group 
Processes (BSGAGP) (groupanalysis-bg.org) with a short history, ideas, goals and ac-
tivities. BSGAGP is a non-for-profit organisation in public benefit, which provides: - 
classical training in psychoanalysis for psychoanalysts and group analysts; - continuous 
training and supervision of the practice; - formulates standards for training, practice 
and accreditation in psychotherapy; - deals with the development of legislation in the 
field of psychotherapy; - publishes specialized literature; - applies psychotherapeutic ap-
proaches in working with various marginalized groups. In its educational programmes, 
BSGAGP works closely with Sigmund Freud University (SFU), Vienna and Psychoan-
alytisches Seminar Innsbruck - PSI. There is a psychotherapeutic team of professional 
psychotherapists affiliated to BSGAGP, students in training, working under supervision, 
and volunteers. The psychotherapy team is organized and functions as an outpatient 
clinic with guidance and has extensive experience with individual users, with groups, 
as well as in various social projects. From July 2020 onwards BSGAGP develops Ka-
binet.bg - an online office for free emergency psychotherapy in the situation and after 
Covid-19, in support of the most vulnerable in the crisis and reaching groups that do not 
have access to psychotherapy and emotional support in any other way.

Key words: Bulgarian Society for Group Analysis and Group Processes, psycho-
analysis, group analysis, psychotherapy, individual and group psychotherapy 

ЗДРАВЕН ЛОКУС НА КОНТРОЛА В УСЛОВИЯТА НА ЕКСТРЕМАЛНА 
ПАНДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

доцент д-р Албена Крумова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

главен асистент д-р Плама Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, plama.hristova@gmail.com

Резюме: Здравният локус на контрола е важен личностен конструкт, който, 
бидейки в пряка и опосредствана връзка с останалите психични феномени, играе 
важна роля в регулацията на индивидуалното поведение. Неговите регулативни 
функции, макар понякога да са имплицитно проявени, са перманентни дотолкова, 
доколкото човешкият индивид постоянно държи във фокуса на своето внимание 
собствения си здравен статус. Именно поради това здравният локус на контрола 
е задоволително изследван на емпирично равнище както от психолозите, така и 
от медиците. Макар да са изследвани почти всичките му аспекти, извън полезре-
нието на изследователите остава неговият екстремален аспект, т.е. проявлението 
на този феномен в екстремални пандемични ситуации, като причините за това 
са разбираеми. Именно възникването на екстремална пандемична ситуация в на-
чалото на 2020 г. беше основанието, което породи изследователската цел на на-
стоящото психологическо изследване на здравния локус на контрол. То е част от 
мащабно международно изследване, проведено освен в България и в още пет дър-
жави – Германия, Китай, Индия, Индонезия и Унгария. В настоящия доклад се 
обсъжда изследването, проведено в България, което обхваща 405 лица на възраст 
от 18 до 70 години. В него са включени представители на двата пола с различен 
образователен ценз от 12 професионални направления. Те бяха изследвани със 
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Скалата за мулдидименсионален здравен локус на контрол – Форма А, разработе-
на от K. A. Wallston, B. S. Wallston и R. DeVellis. Получените от изследването ре-
зултати разкриват динамиката на този феномен, както и доминантността на трите 
източника на контрол – с интернална локализация, с локализация в силния друг 
или в шанса. Направените изводи и заключения представляват интерес за всички, 
които работят в областта на здравната психология, психологията на личността и 
социалната психология.

Ключови думи: здравен локус на контрол, пандемия, Ковид-19, изследване, 
личност

HEALTH LOCUS OF CONTROL IN AN EXTREME PANDEMIC 
SITUATION: PSYCHOLOGICAL STUDY

 Albena Krumova, Associate Professor, PhD 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University 
Plama Hristova, Chief Assistant, PhD

“St. Kliment Ohridski” Sofia University, plama.hristova@gmail.com 

Abstract: Health locus of control is an important personality construct that, being 
in a direct and mediated connection with the other psychological phenomena, plays an 
important part in regulation of individual behavior. Its regulative functions, although 
sometimes implicitly manifested, are in so far permanent as the human individuals con-
stantly keep themselves focused on their own locus of control. That is why health locus 
of control has been satisfactorily studied on an empirical level by both psychologists 
and physicians. Although almost all its aspects have been studied, its extreme aspect, 
i.e. the manifestation of this phenomenon in extreme pandemic situations remains out 
of sight of researchers and the reasons for this are understandable. It was the start of an 
extreme pandemic situation at the beginning of 2020 which was the reason that gave 
rise to the research goal of the present psychological study of health locus of control. 
It is part of large-scale international research conducted in Bulgaria and in five other 
countries – Germany, China, India, Indonesia and Hungary. This paper discusses the 
study conducted in Bulgaria that includes 405 subjects aged between 18 and 70, rep-
resentatives of both sexes, with differing education, from 12 professional categories. 
They were tested with the Multidimensional Health Locus of Control Scale, Form A, 
developed by K. A. Wallston, B. S. Wallston, and R. De Vellis. The obtained results 
reveal the dynamics of this phenomenon, as well as the dominance of the three sources 
of control: internal, under the control of powerful others or a matter of chance. The 
conclusions are of interest to all who work in the field of health psychology, personality 
psychology and social psychology.

Key words: health locus of control, pandemic, Covid-19, study, personality
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СЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА  
И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

ЮРИДИчЕСКА ПСИХОЛОГИЯ, ПЕНИТЕНЦИАРНА ПСИХОЛОГИЯ, 
ПСИХОЛОГИЯ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ  

И ДР.

SECTION “CRIMINAL AND LEGAL 
PSYCHOLOGY”

 LEGAL PSYCHOLOGY, PENITENTIARY PSYCHOLOGY, 
PSYCHOLOGY IN THE FIELD OF PUBLIC SAFETY, ETC.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО И СВЕТОГЛЕДА ПРИ 
КРИМИНАЛНАТА ЛИЧНОСТ НА ХОРА, ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМСКИ 

ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ

Бисер Божков, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, biserbojkov@abv.bg

Резюме: Международните терористи-ислямисти целят чрез нанасянето на 
съкрушителни удари, „проявяващи се в разрастващото се количество на терорис-
тичните актове“ в страните от богатия Север (развитите капиталистически дър-
жави и на първо място на САЩ), да наложат волята на бедните, отчаяните и мар-
гинализираните ислямизирани общества от бедния Юг (страни от т.нар. Трети 
свят от Близкия изток, Азия, Африка) за нов световен икономически ред. За пси-
хологията на извършителите на терор е характерна подчертаната интегрираност 
в рамките на терористичните организации и групи. „Основният състав в теро-
ристичните формации и групи произхожда както от основния етнос в държави с 
официално приета, етатизирана мюсюлманска религия, която генерира „правните 
норми“ (шариата в Иран), така и от държави, където религията или е издигната до 
нивото на всеобщо възприет мироглед, или исторически е прониквала дълбоко в 
социалната психика и бита на голяма част от населението (в Близкия и Средния 
изток, Африка и Азия).

Ключови думи: терористи, ислямисти, терор, терористични актове, извър-
шители на терор, етатизирана мюсюлманска религия

PHENOMENOLOGY OF BEHAVIOR AND WORLDVIEW OF THE 
CRIMINAL PERSONALITY OF PEOPLE WHO PROFESS ISLAMIC 

FUNDAMENTALISM

Bisser Bojkov PhD, student in Public Administration
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, biserbojkov@abv.bg
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Abstract: International Islamist terrorists aim to impose the will of poor, des-
perate and marginalized Islamized societies by inflicting devastating blows “mani-
fested in the growing number of terrorist acts” in the rich North - developed capitalist 
countries and, above all, the United States from the poor South (countries of the so 
called Third World of the Middle East, Asia, Africa) for a new world economic order. 
The psychology of perpetrators of terror is characterized by a pronounced integration 
within terrorist organizations and groups. The main composition in terrorist forma-
tions and groups originates both from the main ethnic group in countries with an of-
ficially accepted, statistized Muslim religion, which generates “legal norms” (Sharia 
in Iran), and from countries in which the religion has been raised to the level of a 
generally accepted worldview, or has historically penetrated deeply into the social 
psyche and way of life of the majority of the population (in the Middle East, Africa 
and Asia).

Key words: terrorists, Islamists, terror, terrorist acts, perpetrators of terror, na-
tionalized мuslim religion

ЗАВИСИМОСТТА КЪМ ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА 
КАТО СЪОБУСЛАВЯЩ КРИМИНОГЕНЕН ФАКТОР

Бисер Божков
докторант „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, biserbojkov@abv.bg

Резюме: От гледна точка на психологията и криминологичната наука упо-
требата и злоупотребата с всички видове психоактивни вещества от деца е непо-
средствен и съобуславящ фактор, генериращ и стимулиращ противоправно и об-
щественоопасно поведение сред част от подрастващото поколение на всяка една 
страна, в частност и в нашата държава.

Ключови думи: криминологична наука, употреба и злоупотреба с психо-
активни вещества, противоправно и общественоопасно поведение, подрастващо 
поколение

ADDICTION TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN CHILDREN AS A 
CODETERMINING CRIMINOGENIC FACTOR

Bisser Bojkov 
PhD student in Public Administration,

 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, biserbojkov@abv.bg
 

Abstract: From the point of view of psychology and criminology: the use 
and abuse of all types of psychoactive substances by children is a direct and 
co-determining factor, generating and stimulating illegal and socially dangerous 
behaviors among part of the younger generation of each country, in particular in 
our country.

Key words: criminological science, use and abuse of psychoactive substances, 
illegal and socially dangerous behavior, younger generation
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ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Благородна Бунева
адвокат в Софийска адвокатска колегия, bouneva@abv.bg

Петя Петрова
адвокат в Софийска адвокатска колегия, p.petrova@mail.bg

Резюме: С приемането на Закона за предучилищното и училищното образо-
вание е предвидена дистанционна форма на обучение за ученици от V до xII клас 
при определени условия. С промените на същия закон се въвежда нова форма – 
обучение от разстояние в електронна среда. При тази нова форма няма ограниче-
ние за възрастта, като може да се прилага и за ученици от I до IV клас. Докладът 
набляга на липсата на проучвания и изследване на последиците от въвеждането 
на тази форма на обучение. Изложени са различни гледни точки относно ефек-
тивността на обучението от разстояние, влиянието върху когнитивното и емоцио-
налното развитие на децата, както и за тяхната социализация.

Ключови думи: закон, ученици, обучение от разстояние, когнитивно, социа-
лизация

THE CHANGES IN THE PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION 
ACT AND THE CHALLENGES OF DISTANCE LEARNING ON THE 

DEVELOPMENT OF STUDENTS OF VARIOUS AGE GROUPS

Blagorodna Buneva, Lawyer
Sofia Bar Association, bouneva@abv.bg

Petya Petrova, Lawyer
Sofia Bar Association, p.petrova@mail.bg

Abstract: With the adoption of the Preschool and School Education Act, a dis-
tance form of education is provided for students in grades 5-12, under certain con-
ditions. With the amendments to the same Act, a new form is introduced - distance 
learning in an electronic environment. With this new form there is no age limit, and the 
same can be applied to students from 1st to 4th grade. The report emphasizes the lack 
of research and study of the consequences of the introduction of this form of education. 
Different points of view are presented regarding the effectiveness of distance learning, 
the impact on the cognitive and emotional development of children, as well as their 
socialization.

Key words: law, students, distance learning, cognitive, socialization

ЕМПИРИЧНО БАЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЕКСУАЛНИ 
НАСИЛНИЦИ НА ДЕЦА ВЪЗ ОСНОВА НА КЛИНИЧНИТЕ СКАЛИ НА 

ВЪПРОСНИКА MMPI-2 ЧРЕЗ ДВУСТЪПКОВ КЛЪСТЪР-АНАЛИЗ

доцент д-р по психология Валери Тодоров
Академия на МВР, vtod@abv.bg
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Любка Христова
Академия на МВР

доцент д-р по психология Неделчо Стойчев
Академия на МВР
 Цветка Тодорова

CS Elements
 Стойко Минчев

Институт по психология на МВР

Резюме: Целта на изследването е да се направи емпирично базирана типоло-
гия на сексуални насилници на деца. На двустъпков клъстър-анализ бяха подло-
жени основните клинични скали на въпросника MMPI-2. Данните бяха получени 
от извадка (N = 38) от изтърпяващи наказания извършители мъже. Анализът по-
каза наличие на два устойчиви и добре дефинирани клъстъра, кореспондиращи 
на една от общоприетите типологии – дезорганизиран/организиран извършител. 
Въз основа на получената типология са представени профили на извършителите 
по клиничните, допълнителните, съдържателните и скалите PSY-5 на MMPI-2. 
Допълнителни описателни данни за извършителите, жертвите и престъпленията 
също бяха съпоставени с получените профили.

Ключови думи: сексуални насилници на деца, типология, профилиране на 
извършители на престъпления, MMPI-2, клъстър-анализ

EMPIRICALLY BASED CLASSIFICATION OF CHILD MOLESTERS 
BASED ON THE MMPI-2 CLINICAL SCALES USING TWO-STEP 

CLUSTER ANALYSIS

Valery Todorov, Associate Professor, PhD
Ministry of Interior Academy, vtod@abv.bg

Lyubka Hristova
Ministry of Interior Academy

Nedelcho Stoychev, Associate Professor, PhD
Ministry of Interior Academy

Tsvetka Todorov
CS Elements

Stoyko Minchev
Institute of Psychology – Ministry of Interior

Abstract: The aim of the study was to obtain an empirically based typology of 
child molesters. The main clinical scales of the MMPI-2 questionnaire were subjected 
to a two-step cluster analysis. The data was obtained from a sample (N = 38) of im-
prisoned male offenders. The analysis revealed two steady and well-defined clusters 
corresponding to one of the widely accepted offender typologies – the disorganized/
organized typology. Subsequently the obtained typology was used to profile the of-
fenders on the MMPI clinical, supplementary, content, and PSY-5 scales. Additional 
descriptive data about the offenders, victims, and the crimes were also matched to the 
obtained profiles. 



141

Key words: child molesters, typology, offender profiling, MMPI-2, cluster anal-
ysis

ДЕТСКИЯТ СУИЦИД КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ УПРАЖНЕНО ФИЗИЧЕСКО 
И ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ – ПРИЧИННОСТ И ДИАГНОСТИКА

професор д-р Георги Петров, хоноруван преподавател
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, petrov.g@abv.bg

Резюме: Като крайно автодеструктивно поведение детският суицид следва 
да стои непрекъснато на вниманието на специалистите, работещи с деца. Изу-
чаването на причинността чрез прилагането на ефективни диагностични ме-
тоди би способствало за ранното превентиране на детския суицид, както и за 
предотвратяването на суицидния рецидив. Вниманието е насочено към детския 
суицид като резултат от най-често проявявано физическо и психическо насилие 
върху децата.

Ключови думи: суицид, детски суицид, физическо насилие, психическо на-
силие, диагностика, суициден рецидив, превенция, ранна превенция

CHILD SUICIDE AS A RESULT OF EXERCISED PHYSICAL AND MENTAL 
VIOLENCE – CAUSATION AND DIAGNOSIS

Georgi Petrov, Professor, PhD 
Part-time Lecturer at “St. Kliment Ohridski” Sofia University, petrov.g@abv.bg

Abstract: As an extremely self-destructive behavior, child suicide should be con-
stantly on the attention of specialists working with children. The study of causality 
through the application of effective diagnostic methods would contribute to the early 
prevention of childhood suicide, as well as the prevention of suicide recurrence. Atten-
tion is focused on child suicide as a result of the most common physical and mental 
violence against children.

Key words: suicide, child suicide, physical violence, mental violence, diagnosis, 
suicide recurrence, prevention, early prevention

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“  
ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ НА КРИТИЧНИ ИНЦИДЕНТИ

Диана Божанова, старши преподавател, докторант
Академия на МВР, diana6667@abv.bg

Резюме: През 70-те години на ХХ век в дейността на терористичните ор-
ганизации се утвърждава нов метод – похищения на самолети и терористич-
ни актове с вземане на заложници. В световен мащаб се натрупва поредица от 
подобни инциденти с голям брой жертви – и от страна на заложниците, и на 
полицейските служители, и на терористите. Направеният тогава анализ показ-
ва, че силовият подход не е най-правилният за разрешаването на подобен тип 
ситуации. Полицейски служители заимстват от дипломацията и бизнеса метода 
„водене на преговори“. Определят го като метод, с чиято помощ може да се по-
стигне една от основните цели – запазване живота и здравето на заложниците. 
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Воденето на преговори при ситуации с взети заложници започва да се прилага 
паралелно със силовия подход. Постепенно методът се налага и доказва своя-
та ефективност в практиката. През последните десетилетия в световен мащаб 
„воденето на преговори“ успешно се прилага при кризисни ситуации с взети 
заложници, отвличания, барикадирали се лица, както и при лица с демонстра-
тивни опити за самоубийство. 

Ключови думи: критични инциденти, овладяване, водене на преговори 

APPLICATION OF THE „NEGOTIATING“ METHOD IN RESOLVING OF 
CRITICAL INCIDENTS

Diana Bozhanova, senior lecturer, PhD student,
Ministry of Interior Academy, diana6667@abv.bg

Abstract: In the 1970s, a new method was established in the activities of terrorist 
organizations – hijackings and terrorist acts with hostage-taking. A series of similar 
incidents are accumulating worldwide, with a large number of victims – on the part of 
the hostages, the police officers, and the terrorists. The analysis made then shows that 
the force approach is not the most appropriate one for resolving this type of situation. 
Police officers borrow a method from diplomacy and business – „negotiating“. It is 
defined as the method by which one of the main goals can be achieved – to preserve the 
life and health of hostages. Negotiation in hostage situations is beginning to be applied 
in parallel with the force approach. Gradually, the method is imposed and proves its 
effectiveness in practice. In recent decades, worldwide, the „negotiation“ method has 
been successfully applied in crisis situations with hostages, kidnappings, barricaded 
persons, as well as persons with demonstrative suicide attempts.

Key words: critical incidents, resolving, negotiating

МОДЕЛИРАЩАТА РОЛЯ НА СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ДАННИ И ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 

РАБОТНИЦИ ВЪРХУ ТРУДНОСТИТЕ ИМ ПРИ ВЕРБУВАНЕ  
НА ИНФОРМАТОРИ

доцент д-р Емил Маджаров
Академия на МВР, e.madzharov@abv.bg

Светослав Христов
магистър по социална и юридическа психология, Институт по психология на 

МВР, sv.xristov@abv.bg
Стефани Сафарова

магистър по национална сигурност, Академия на МВР, steefi95@gmail.com

Резюме: В настоящия доклад се проследява модериращото въздействие на 
стажа, образованието, възрастта, чертите на Тъмната триада и мотивацията за по-
стижение на оперативните работници върху възприемането от тях на собствените 
им трудности при вербуването на информатори.

Ключови думи: стаж, възраст, образование, макиавелизъм, нарцисизъм, 
психопатия, мотивация за постижение, информатори, оперативни работници
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THE MODERATING ROLE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC DATA AND 
PERSONAL CHARACTERISICS OF OPERATIVE OFFICERS ON THEIR 

DIFFICULTIES IN RECRUITING INFORMANTS

Emil Madzharov, Associate Professor, PhD
Ministry of Interior Academy, e.madzharov@abv.bg

Svetoslav Hristov
MA in Social and Legal Psychology

Institute of Psychology – Ministry of Interior, sv.xristov@abv.bg
Stephanie Safarova

MA in National Security, Ministry of Interior Academy, steefi95@gmail.com

Abstract: This report traces the moderating impact of experience, education, age, 
the dark triad traits, and achievement motivation of operative officers on their percep-
tions of their own difficulties in recruiting informants.

Key words: experience, age, education, Machiavellianism, narcissism, psychop-
athy, motivation for achievement, informants, operative officers

ЛИЧНОСТНИ СПЕЦИФИКИ НА ПОЛИЦЕйСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И 
ГОТОВНОСТТА ИМ ДА ВЪЗПРИЕМАТ И ПРЕОДОЛЯВАТ ТРУДНОСТИ 

ПРИ РАЗПИТИ НА КРАДЦИ РЕЦИДИВИСТИ

доцент д-р Емил Маджаров
Академия на МВР, e.madzharov@abv.bg
доктор йоанна Андонова-Цветанова

сектор „Лаборатория“ – Благоевград, Институт по психология на МВР, 
yoannaandonova@gmail.com

Марина Кирева
магистър по национална сигурност, Академия на МВР, marina.kireva@abv.bg

Резюме: В настоящия доклад са интерпретирани влиянието на размера на 
самооценката, нивото на мотивация, екстравертността, невротизмът и продължи-
телността на професионалния стаж на полицейските служители върху готовност-
та им да перцептират и преодоляват трудности при провеждането на комплици-
рани разпити на крадци-рецидивисти. 

Ключови думи: размер на самооценката, ниво на мотивация, екстраверт-
ност, невротизъм, перцептиране на трудности, крадци-рецидивисти

PERSONAL CHARACTERISTICS OF POLICE OFFICERS AND THEIR 
WILLIGNESS TO PERCEIVE AND OVERCOME DIFFICULTIES IN 

RECIDIVIST TIEVES INTERROGATING

Emil Madzharov, Associate Professor, PhD
Ministry of Interior Academy, e.madzharov@abv.bg

Yoanna Andonova-Tsvetanova, PhD
Laboratory Sector – Blagoevgrad at the Institute of Psychology – Ministry of Interior

yoannaandonova@gmail.com
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Marina Kireva
MA in National Security, Ministry of Interior Academy, marina.kireva@abv.bg

Abstract: This report interprets the influence of the grade of self-esteem, the level 
of motivation, extroversion, neuroticism and the length of professional experience of 
police officers on their readiness to perceive and overcome difficulties in conducting 
complicated interrogations of recidivist thieves. 

Key words: grade of self-esteem, level of motivation, extroversion, neuroticism, 
perception of difficulties, thieves-recidivists

ПСИХОДИНАМИЧЕН ПОДХОД В ОБЯСНЕНИЕТО  
НА ТЕРОРИСТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ

професор д-р Калин Гайдаров
Нов български университет, kalinkg@mail.bg

Резюме: Един специфичен подход в обяснението на функционирането на 
личността на терориста е психодинамичният. Усилията на изследователите в тази 
област са насочени към изясняване влиянието на ранните психични травми върху 
поведението на възрастния, а също и ролята на несъзнаваното като генератор на 
импулси, които не могат да бъдат управлявани рационално от индивида. Прера-
ботването на този конфликт според психодинамичния подход става обикновено в 
извънсъзнаваното пространство и затова произвежда ирационални импулси. Така 
на пръв поглед вътрепсихичното напрежение се преодолява, но за сметка на гене-
рирането на поведения, които са извънсоциални по природата си.

Ключови думи: психодинамичен, психична травма, извънсоциално, несъз-
навано

PSYCHODYNAMIC APPROACH IN THE EXPLANATION OF TERRORIST 
BEHAVIOR

Kalin Gaydarov, Professor, PhD 
New Bulgarian University, kalinkg@mail.bg

Abstract: One specific approach in explaining the functioning of the terrorist’s 
personality is psychodynamic. Researchers’ efforts in this area are aimed at elucidating 
the impact of early mental trauma on adult behavior, as well as the role of the uncon-
scious as a generator of impulses that cannot be rationally controlled by the individu-
al. The processing of this conflict, according to the psychodynamic approach, usually 
takes place in the unconscious space and therefore produces irrational impulses. Thus, 
at first glance, the intrapsychic stress is overcome, but this is at the expense of generat-
ing behaviors that are extrasocial in nature.

Key words: psychodynamic, mental trauma, extrasocial, unconscious, irrational

СРАВНЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРОРИЗМА

професор д-р Калин Гайдаров
Нов български университет, kalinkg@mail.bg
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Резюме: В контекста на бързо променящия се свят обяснението и дефи-
ницията на явлението „тероризъм“ стават все по-трудни. Мнозина експерти 
и изследователи се опитват да прецизират понятието и да анализират темата 
през призмата на последните терористични актове, но всички те признават 
невъзможността да се постигне една пределно изчерпателна и окончателна 
дефиниция. Тероризмът е динамично явление, което следва политическите, 
военните и икономическите тенденции в световен мащаб. През последните 
години се наблюдава значително интернационализиране и технологизиране 
на тероризма като отговор на различни политически, военни и икономически 
обединения. 

Ключови думи: тероризъм, дефиниция, политика, икономика, хибридни 
войни

COMPARISON OF SCIENTIFIC DEFINITIONS OF TERRORISM

Kalin Gaydarov, Professor, PhD
New Bulgarian University, kalinkg@mail.bg

Abstract: In the context of a rapidly changing world, the explanation and defi-
nition of terrorism is becoming increasingly difficult. Many experts and researchers 
are trying to refine the concept and analyze the topic through the prism of recent 
terrorist acts, but they all acknowledge the impossibility of reaching an extreme-
ly comprehensive and final definition. Terrorism is a dynamic phenomenon that 
follows political, military, and economic trends worldwide. In recent years, there 
has been a significant internationalization and technologicalization of terrorism in 
response to various political, military and economic alliances.

Key words: terrorism, definition, politics, economics, hybrid wars

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СКАЛАТА ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХОПАТИЯ  
НА ХЕЪР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ РЕЦИДИВ  

НА КРИМИНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ

Камелия Теллалова
магистър по психология, консултант „човешки ресурси и организационно 

развитие“ в Прометрикс ООД, ktellalova@prometirks.com

Резюме: Настоящият доклад представя модела на психопатната личност 
на Хеър и българската версия на неговата скала за оценка на психопатията. 
Обръща се внимание на предложените от автора индикатори за оценка на 
психопатната личностна структура, вътрешната консистентност на българ-
ската версия на PCL-Rи данните от някои предварителни изследвания върху 
взаимовръзките между психопатното личностно разстройство и криминал-
ното поведение. В контекста на изложената информация се обсъжда и връз-
ката на психопатната личност с риска от рецидив на криминалното поведе-
ние. 

Ключови думи: психопатия, криминално поведение, личностно разстрой-
ство, психопатна личност, риск от рецидив
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APPLICATION OF HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST FOR 
DETERMINING THE RISK FOR CRIMINAL RECIDIVISM 

Kamelia Tellalova
MA in Psychology, Consultant in “Human Resources and Organization Development” 

at PROMETRIKS Ltd, ktellalova@prometirks.com

Abstract: Thе current report presents Hare’s model of psychopathic personality 
and the Bulgarian version of his psychopathy rating scale. The report draws attention 
to the indicators proposed by the author for assessment of the psychopathic personal-
ity structure, the internal consistency of the Bulgarian version of PCL-R, and the data 
from some preliminary studies on the relationships between psychopathic personality 
disorder and criminal behavior. In the context of the presented data, the connection 
between psychopathic personality and the risk of recidivism of criminal behavior is 
also discussed.

Key words: psychopathy, criminal behavior, personality disorder, psychopathic 
personality, recidivism risk

 КРИМИНОГЕННОСТ И ВИКТИМНОСТ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ  
КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПАВ И АЛКОХОЛ

Красимир Лалев
докторант на самостоятелна подготовка, департамент „Национална и 
международна сигурност“, Нов български университет, Lalev@nso.bg

Резюме: Криминогенност и виктимогенност при подрастващите. Факто-
рът „употреба на психоактивните вещества и алкохол“ и неговото влияние върху 
промяната на криминологичната картина. Появата на зависимости е причина за 
престъпно поведение, но и за увеличаване на виктимността сред зависимите. Пре-
небрегването на дълбочината и размерите на посочената девиация често довежда 
до тежки последици за обществото. Необходимост от работещи концепции, адек-
ватни и съвременни решения за ограничаване на проблема и предотвратяване на 
последиците. Проблемът с употребата на алкохол и психоактивни вещества като 
антистресори.

Ключови думи: криминогенност, виктимогенност, подрастващи, психоак-
тивни вещества, алкохол

CRIMINALITY AND VICTIMITY IN ADOLESCENTS AS A CONSEQUENCE 
OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ALCOHOL USE

Krasimir Lalev, PhD student
Department of „National and International Security“, New Bulgarian University

Lalev@nso.bg

Abstract: Criminality and victimity in adolescents. The factor of psychoactive 
substances and alcohol use and how it changes the criminological picture. Addictions 
as a cause of criminal behavior, but also as increasing victimhood among addicts. Ig-
noring the depth and size of this deviation leading to heavy consequences for society. 
The a need of working concepts as well as innovative and modern solutions for limiting 
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the problem and prevent future consequences. The problem with the use of alcohol and 
psychoactive substances as anti-stressors. 

Кey words: criminogenicity, victimogenicity, adolescents, psychoactive sub-
stances, alcohol

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  
НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗЛЕЖАВАЩИ ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ  

ЗА СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЦА

Любка Христова
lju@mail.bg

Неделчо Стойчев

Резюме: За да бъдат изведени основните личностни характеристики на 
този тип извършители на престъпления, ще бъдат представени резултати от кон-
тент-анализ на досиета на лишени от свобода и данни, получени от изследване 
с въпросник MMPI-2. Ще бъдат изведени профили въз основа на социо-демо-
графски и криминологични характеристики на извадката. Данните за получените 
групи ще бъдат съпоставени с резултатите от клиничните, допълнителните и съ-
държателните скали на MMPI-2.

Ключови думи: сексуални насилници на деца, типология, профилиране на 
извършители на престъпления, MMPI-2

PERSONAL CHARACTERISTICS OF CHILD MOLESTERS WITH 
EFFECTIVE SENTENCES

Lyubka Hristova
lju@mail.bg

Nedelcho Stoychev

Abstract: The aim of this study is to describe typology of child molesters with 
effective sentences. The results from content analysis research of prisoner files and data 
obtained from a study with MMPI-2 questionnaire will be presented. Profiles of perpe-
trators will be derived based on socio-demographic and criminological characteristics 
of the sample. The data for obtained groups will be compared with the results of the 
MMPI clinical, supplementary, and content scales.

Key words: child molesters, typology, offender profiling, MMPI-2

ФАКТОРИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПОЛИГРАФСКИ РЕЗУЛТАТ  
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Мария Стойчева
магистър по психология, Институт по психология – МВР

докторант, Академия на МВР, mari_radanova@abv.bg

Резюме: Изследването на лъжата посредством полиграфския метод е важна 
част от експертното обезпечаване на оперативно-издирвателната дейност на МВР, 
което дава възможност още в досъдебната фаза на разследването да се отсеят вер-
ните от неистинските показания и да се стесни кръгът от заподозрени в извършва-
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не на престъплението лица. В този контекст от особено значение е изясняването на 
факторите за неопределен резултат при полиграфското изследване, тъй като той не 
дава възможност за еднозначно експертно решение относно наличието на истина или 
лъжа в твърденията на изследваното лице. Изследването е насочено към извеждането 
на фактори за неопределен резултат, които се отнасят до спазването на процедурните 
правила на полиграфското изследване. Верифицирането на значимостта на изведени-
те фактори се постига чрез сравнителен анализ между контролна и експериментална 
група, формирани от определени и неопределени резултати от реално проведени по-
лиграфски изследвания по конкретни случаи на разследвани престъпления.

Ключови думи: полиграфски метод, неопределен резултат, правила на по-
лиграфската процедура

INCONCLUSIVE POLYGRAPH RESULTS AND THE MAIN FACTORS 
RELATED TO THE ISSUE IN THE FIELD OF CRIME INVESTIGATION

Maria Stoycheva, PhD student
Ministry of Interior Academy

MA in Psychology, Institute of Psychology - Ministry of Interior,  
mari_radanova@abv.bg

Abstract: Disclosure of lie by means of polygraph technics is an important part 
of expert opinion in crime investigation in The Ministry of Interior, which provides an 
opportunity to verify truthful and deceitful testimony during the pre-trial phase of in-
vestigation and to restrain the circle of suspected individuals. In this context, it is very 
important to clarify the factors that are connected to inconclusive polygraph outcome 
after a conducted polygraph test, because the inconclusive results will not give an ex-
aminer the opportunity to make an explicit conclusion regarding to presence of truth or 
lie in the examinee statements. This study is aimed to bring out the factors that cause 
inconclusive outcome, regarding to following the procedure rules in polygraph testing. 
Determination of these significant factors is achieved by comparative analysis between 
control and experimental group, formed by conclusive and inconclusive results in actu-
al polygraph tests connected to particular investigation cases.

Key words: polygraph method, inconclusive outcome, polygraph procedure rules 

ДИАГНОСТИКА НА НАСИЛСТВЕНИ ДЕйСТВИЯ НА МАЛОЛЕТНИ 
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

доктор по юридическа психология Михаил Герговски
катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“, Философски 

факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
старши експерт, Централна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, mi.petrov@abv.bg

Резюме: В настоящата разработка са диагностицирани насилствени действия 
на малолетни (8 – 13 години) извършители на противообществени прояви. Те са сред 
най-актуалните в криминалната и юридическата психология и заемат особено мяс-
то като проблем в правоохранителната и правораздавателната система в страната. 
Научният ни интерес е насочен към малолетни извършители на противообществе-
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ни прояви, преживели и/или с насилствени прояви в социалната им среда. Обектът 
на изследването са 60 малолетни (44 момчета и 16 момичета), извършили противо-
обществени прояви. Представеното емпирично изследване има за цел да представи 
обобщена социалнопсихологическа характеристика на малолетни извършители от 
двата пола на противообществени прояви, които са проявили насилствени дейст-
вия, основани на анкетен въпросник, тест за агресивност на Бъс-Пери, въпросник 
„Проверка на гнева“. Представените характеристики по 9 категории поведенчески 
проблеми, изведени от лонгитудни американски изследвания в теоретичната част, 
се припокриват с констатираните в настоящото изследване. За обективност на ре-
зултатите са използвани три статистически инструмента. Установяват се значими 
взаимовръзки между двата пола в насилствените им действия към социума. 

Ключови думи: диагностика, криминална психология, насилствени дейст-
вия, противообществени прояви, малолетни

DIAGNOSIS OF VIOLENT ACTIONS OF JUVENILE PERPETRATORS OF 
ANTISOCIAL EVENTS

Mihail Gergovski, PhD
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University

Senior Expert at Central Commission for Combating Anti-Social Manifestations of 
Adolescents, mi.petrov@abv.bg

Abstract: In the present study we diagnose violent actions of minors (8-13 years) 
perpetrators of anti-social events. The violent actions of juvenile perpetrators of anti-so-
cial events of both sexes are among the most topical in criminal and legal psychology, 
and occupy a special place as a problem in the law enforcement and judicial system 
in the country. Our scientific interest is focused on juvenile perpetrators of anti-social 
events who have experienced and/or perpetrated violent acts in their social environment. 
The object of the study are 60 minors (44 boys and 16 girls) who committed anti-social 
moves. The presented empirical study aims to present a generalized socio-psychological 
characteristics of juvenile perpetrators of anti-social acts who have done violent acts of 
both sexes based on a questionnaire, Buss-Perry aggression test, anger checklist. The pre-
sented in the theoretical part characteristics in nine (9) categories of behavioral problems 
derived from longitudinal American studies overlap with those found in the present study. 
For objectivity of the results, we have used three statistical tools. Significant relationships 
are established between the two sexes in their violent actions against society.

Key words: diagnosis, criminal psychology, violence, antisocial events, minors

СПЕЦИФИКИ НА САМООЦЕНКАТА И АЗ-ЕФИКАСНОСТТА  
ПРИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ГРАБЕЖ

Николай Иванов
Институт по психология – МВР, докторант в Академия на МВР,  

niky.ivanov01@gmail.com

Резюме: Уилям Джеймс пръв предлага своя формула, според която само-
оценката се измерва чрез съотношението между постиженията и стремежите на 
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личността. В съвременната психология е общоприета представата, че човек има 
едно цялостно оценъчно-емоционално отношение към себе си, наричано „обща 
самооценка“ или просто „самооценка“. Равнището на самооценка се разглежда 
като устойчива черта на личността, оценъчен компонент на Аз-концепцията и 
елемент от социалната идентичност. „Аз-ефикасността“ е понятие, въведено от 
А. Бандура, което се отнася до вярата на човек, че може да се справи добре с да-
дена задача на базата на преценки, които прави за собствените си способности. 
Според изследователите на Аз-ефикасността убежденията за личната ефикас-
ност са важни, защото влияят на изборите, начините на действие и на нивото на 
усилията и решителността, които индивидите упражняват. В контекста на тези 
концептуални схващания в настоящия доклад са представени данни от изслед-
ването на 121 лишени от свобода, осъдени за извършването на грабеж. Те из-
търпяват наказанията си в затворите в София и Враца. Изложени са дескриптив-
ната статистика, психометричните характеристики на скалите (скала за обща 
самооценка на Розенберг и скала за обща Аз-ефикасност), както и установените 
резултати от статистическите анализи.

Ключови думи: самооценка, Аз-ефикасност, Аз-концепция, извършители 
на грабеж, лишени от свобода

SPECIFICS OF SELF-ESTEEM AND SELF-EFFICACY IN PERPETRATORS 
OF ROBBERY

Nikolay Ivanov, PhD student 
Ministry of Interior Academy, niky.ivanov01@gmail.bg

Abstract: William James was the first to propose his formula, according to 
which self-esteem is measured by the ratio between the achievements and aspira-
tions of the individual. In modern psychology, it is generally accepted that a person 
has a complete evaluative-emotional attitude towards himself/herself called general 
self-esteem or simply self-esteem. The level of self-esteem is seen as a stable per-
sonality trait, an evaluative component of the self-concept and an element of social 
identity. 

Self-efficacy is a concept introduced by A . Bandura which refers to the belief that 
one can perform well at a given task or endeavor - a belief based on judgments that in-
dividuals make about their own capabilities. According to researchers of self-efficacy, 
beliefs about personal efficacy are important because they influence choices, ways of 
acting, and the level of effort and determination that individuals make.

In the context of these concepts, the current report presents data from a study 
of 121 prisoners convicted of robbery. They serve their punishments to prisons in 
the city of Sofia and the town of Vratsa. The descriptive statistics, the psychomet-
ric characteristics of the scales (Rosenberg General Self-Esteem Scale and General 
Self-Efficiency Scale), as well as the established results of the statistical analyzes are 
presented.

Key words: self-esteem, self-efficacy, self-concept, perpetrators of robbery, pris-
oners
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СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ“
СОЦИАЛНА, ПОЛИТИчЕСКА, ЕТНО-ПСИХОЛОГИЯ И ДР.

SECTION “SOCIAL PSYCHOLOGY”
SOCIAL, POLITICAL, ETHNO-PSYCHOLOGY, ETC.

НАГЛАСИ КЪМ БЪЛГАРИЯ И МОТИВИ ЗА ЕМИГРАЦИЯ НА 
БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, В КОНТЕКСТА НА 

ЖИЗНЕНОТО ПЛАНИРАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ/НЕВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА

професор д-р Антоанета Христова
Институт за изследване на населението и човека – БАН, a.hristova@iphs.eu

Резюме: Докладът представя провеждането и резултатите от мащабно из-
следване, обхващащо идентифициране на нагласите на българите, живеещи в 
чужбина, проведено в 13 държави (Северна Македония, Сърбия, Албания, Ук-
райна, Молдова, Турция, Великобритания, САЩ, Канада, Франция, Германия, 
Испания, Италия), с цел очертаване на перспективи в намеренията им за поддър-
жане на контакт и/или връщане в страната. Изследването е проведено с качествен 
метод – наративно биографично интервю, т.е. идеята му е житейските истории 
на българските емигранти да не бъдат рамкирани от академичния (или политиче-
ския) дискурс на изследователите. Разказите потвърждават основната хипотеза, 
а именно, че биографични детайли определят разликата в съдържанието и емо-
ционалното натоварване на оценките по проследяваните параметри – идентифи-
кация, мотивация за емиграция, оценка на различията между приемаща страна и 
страна на произход, което от своя страна влияе върху готовността за връщане в 
България. Резултатите очертават необходимостта от общи и специфични полити-
ки, насочени към всяка отделна страна, отчитащи особеностите на българската 
имиграция там с цел поддържане на българска идентичност, професионален и 
бизнес контакт, както и отговор на очакванията на някои групи, планиращи за-
връщане в България.

Ключови думи: нагласи, емиграция, идентичност, изселници

ATTITUDES TOWARDS BULGARIA AND MOTIVATIONS FOR 
EMIGRATION OF BULGARIANS LIVING ABROAD IN THE CONTEXT OF 

LIFE PLANNING FOR RETURN / NON-RETURN TO THE HOMELAND

Antoaneta Hristova, Professor, PhD 
Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences, 

a.hristova@iphs.eu

Abstract: The report presents the conduct and results of a large-scale survey cov-
ering the attitudes of Bulgarians living abroad, conducted in 13 countries (Northern 
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Macedonia, Serbia, Albania, Ukraine, Moldova, Turkey, Britain, USA, Canada, France, 
Germany, Spain, Italy) in order to outline perspectives in their intentions to maintain 
contact and / or return to the country. The research was conducted with a qualitative 
method – narrative biographical interview, i.e. the idea is that the life stories of Bul-
garian emigrants should not be framed by the academic (or political) discourse of re-
searchers. The stories confirm the main hypothesis, namely that biographical details 
determine the difference in the content and emotional load of the assessments on the 
monitored parameters – identification, motivation for emigration, assessment of the 
differences between host and country of origin, which in turn affects the readiness to 
return in Bulgaria. The results outline the need for general and specific policies aimed 
at each individual country, taking into account the particulars of the Bulgarian immi-
gration there in order to maintain Bulgarian identity, professional and business contact, 
as well as meeting the expectations of some groups planning to return to Bulgaria.

Key words: attitudes, emigration, identity, emigrants, motivation

ПЪРВОНАЧАЛНИ ДАННИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА 
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ВИНА И СРАМ

професор дпсн Георги Карастоянов
Военна академия „Г. С. Раковски“, karastoyanov@abv.bg

доктор Гергана Кузмова
Нов български университет, go_kuzmova@yahoo.com

Резюме: Докладът представя първоначални данни за адаптация на въпрос-
ник за изследване на индивидуалните различия при преживяване на вина и срам. 
Направен е критичен преглед на литературата и са изведени 7 общи характерис-
тики на двата конструкта, както и два основни подхода в тяхното разгранича-
ване – първото, акцентиращо на разграничението между личност и поведение 
(self-behavior distinction) (Tangney & Dearing, 2002; Tracy & Robin, 2004), и вто-
рото, фокусиращо се върху разграничението лично – публично (public-private 
distinction) (Combs et al., 2010; Smith et al., 2002). Приехме, че въпросникът за 
предразположеност към вина и срам (Guilt and Shame Proneness scale – GASP) 
е първият, който обединява посочените два емпирично потвърдени подхода: 
личност – поведение и частно – публично, разграничавайки емоционалните и 
поведенческите отговори чрез 4 подскали: вина – негативна оценка на поведе-
нието (Guilt-Negative-Behavior-Evaluation, NBE); вина – действия за поправяне 
(Guilt-Repair); срам – тенденция към негативна себеоценка (Shame-NSE); срам 
– действия на оттегляне (Shame-Withdraw). Отделните подскали показаха много 
добра вътрешна консистентност, добра факторна структура, отграничаваща по 
един главен фактор в извадка от 125-има студенти от магистърски програми в 
София. Корелационните зависимости между подскалите потвърждават връзките, 
установени от авторите на въпросника. Конструкт валидността на инструмента 
е потвърдена чрез установените очаквано наличие или липса на взаимовръзки 
с конструкти, като възприет стрес, потребност от принадлежност, регулаторен 
фокус, глобална самооценка и страх от негативна оценка. 

Ключови думи: вина, срам, личност, поведение
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INITIAL DATA ON THE BULAGRIAN VERSION OF GUILT AND SHAME 
PRONENESS SCALE (GASP)

Georgi Karastoyanov, Professor, DSc,
Rakovski National Defence College, karastoyanov@abv.bg

Gergana Kuzmova, PhD
New Bulgarian University, go_kuzmova@yahoo.com

Abstract: The report presents initial data on the adaptation of GASP question-
naire that examines individual differences in experiences of guilt and shame. A critical 
review of the literature is made and seven general characteristics of the two constructs 
are derived, as well as two main approaches in their distinction – the first emphasizing 
the distinction between personality and behavior (self-behavior distinction) (Tangney 
& Dearing, 2002; Tracy & Robin, 2004) and the second focusing on public-private 
differentiation (Combs et al., 2010; Smith et al., 2002). We found that the Guilt and 
Shame Proneness scale (GASP) was the first to combine these two empirical validat-
ed approaches: personality-behavior and public-private, distinguishing emotional and 
behavioral responses through four subscales: Guilt-Negative-Behavior-Evaluation 
(NBE); Guilt-Repair (GR); Shame-tendency to negative self-esteem (Shame-NSE); 
Shame-Withdraw. The translation of the individual subscales indicated a very good 
internal consistency, a good factor structure, delimiting one main factor in a sample of 
125 students from master’s programs in Sofia. The correlations between the subscales 
proved the associations suggested by the authors of the questionnaire. Construct valid-
ity of the instrument was confirmed with expected presence or absence of relationships 
with constructs such as perceived stress, need for belonging, regulatory focus, global 
self-esteem and fear of negative evaluation.

Key words: GASP, shame, guilt, personality, behavior

COVID-19: ПСИХИЧНИ ЕФЕКТИ И ИНДИВИДУАЛНИ СТРАТЕГИИ  
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

главен асистент д-р Елица Христова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, elitza.hristova@gmail.com

Резюме: Пандемията от коронавируса, връхлетяла света, се оказва огромно 
предизвикателство за правителства, национални, световни организации и инсти-
туции. Изследванията и анализите на факти, тенденции и предвиждания, както и 
управлението на кризата, естествено и логично се фокусират върху медицинските 
проблеми и капацитета на здравните системи за справяне със заразата и впослед-
ствие върху икономическите и социалните ефекти (рецесия и кризи в бизнеса и 
икономиката, закриване на работни места и нарастване на безработицата, срив в 
доходите на семействата и спад на потреблението, проблеми в образователната 
система и като цяло проблеми в сигурността на гражданите). Встрани от внима-
нието на анализатори и коментатори остават психичните ефекти от COVID-19: 
психичният стрес, психичното здраве и стратегиите за противодействие и пре-
одоляване на негативни психични преживявания и състояния. В доклада са 
представени резултати от проведено изследване на нагласи, оценки и модели на 
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поведения на български граждани по време на „социалната изолация“ (март-ап-
рил 2020 г.), една от най-оспорваните правителствени мерки за ограничаване на 
пандемията COVID-19. Във фокуса на проучването са чувствата и психичните 
преживявания в екстремна ситуация (пандемия), зависимостта на психичните 
състояния от отношението (доверието) към източниците на информация и мерки-
те на институциите, справянето с психичния стрес.

Ключови думи: пандемия, екстремна ситуация, социална изолация, психич-
ни преживявания, психично състояние (психичен стрес), стратегии за справяне 
със стреса

COVID – 19: MENTAL EFFECTS AND INDIVIDUAL STRATEGIES FOR 
OVERCOMING NEGATIVE EXPERIENCES 

Elitza Hristova, Chief Assistant, PhD
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, elitza.hristova@gmail.com

Abstract: The coronavirus pandemic that has swept the world is proving to be 
a huge challenge for governments, national and global organizations and institutions. 
Research and analysis of facts, trends and predictions, as well as crisis management 
naturally and logically focus on medical problems and the capacity of health systems to 
deal with the infection and subsequently on economic and social effects (recession and 
crises in business and economy, closure of jobs and rising unemployment, a collapse 
in family incomes and declining consumption, problems in the education system and 
problems in the security of citizens in general). Analysts and commentators keep out 
of mind the mental effects of COVID-19: mental stress, mental health, and strategies 
for counteracting and overcoming negative mental experiences and states. The report 
presents the results of a study of attitudes, assessments and patterns of behavior of 
Bulgarian citizens during the “social isolation” (March-April 2020) – one of the most 
controversial government measures to limit the pandemic COVID-19. The focus of the 
study is the feelings and mental experiences in an extreme situation (pandemic), the 
dependence of mental states on the attitude (trust) to the sources of information and 
measures of institutions, coping with mental stress.

Key words: pandemic, extreme situation, social isolation, mental experiences, 
mental state (mental stress), strategies for dealing with stress

ДИНАМИКА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО 
ОБЩЕСТВО И НЕГОВОТО ПОЛИТИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО. ОСНОВНО 

ГРУПОВО ДОПУСКАНЕ ЗА АДХЕЗИЯ

асистент д-р Иван К. Иванов
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, ivdino@abv.bg

д-р Калина йорданова
„Лекари без граници“, kalinajord@yahoo.com

Резюме: Тридесет години след падането на Берлинската стена български-
ят политически пейзаж е доминиран от отношения на злоупотреба и мимикрия. 
Повторяемостта на този режим на функциониране показва, че за обществото е 
трудно да напусне определен модел на мислене, свързан със злоупотреба с власт 
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и безкритично следване на лидера. Настоящото изследване осветлява причините 
за това състояние на ума и описва динамиката на отношенията между политиче-
ското лидерство и обществото, като се опитва да очертае възможни хипотези за 
тяхното развитие. Изходната (работната) аналитична хипотеза е, че умът (съз-
нанието) на хората в лидерска позиция е доминиран от допускането, че лидер-
ството означава приобщаване към овластена група с цел извличане на облаги от 
груповите членове, подобно на банда, а отношенията в нея и с останалата част от 
обществото са основани на злоупотреба и мимикрия. Тази динамика е несъзна-
вана и често пъти политици, които започват политическата си кариера с желание 
„да променят нещо“, биват завихрени и доминирани от отношенията в групата. 
От гледна точка на груповата динамика целим да проверим предположението, 
че въпросите за принадлежността, интимността и властта (ключови области за 
динамиката в малките групи), както и за различието, статуса и властта (ключови 
аспекти от динамиката в големите групи) се използват от овластените индивиди 
за създаването на връзки на зависимост, недоверие и контрол с цел лично обла-
годетелстване на лидерството. Тоест допускането е, че това не е лидерство С/ОТ 
групата, а лидерство НА/НАД групата. Това означава, че не се случват взаимна 
трансформация и развитие, а прелъстяване и колюзия с цел зависимост и отказ от 
развитие на груповите членове. Теоретичната рамка е определена от Клайн, Бион, 
Розенфелд, Хиншелууд, Левин и Шепърд.

Ключови думи: политика, лидерство, групов процес, групово допускане

DYNAMIC OF RELATIONSHIP BETWEEN THE BULGARIAN 
SOCIETY AND ITS POLITICAL LEADERSHIP.BASIC ASSUMPTION 

OF ADHESION 

Ivan K. Ivanov, Assistant, PhD
 “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, ivdino@abv.bg

Kalina Yordanova, PhD 
Doctors Without Borders, kalinajord@yahoo.com

Abstract: 30 years after the fall of the Berlin wall, the Bulgarian political landscape 
is still dominated by mimicry and abuse. The repetition of this mode of functioning shows 
that the society finds it difficult to adopt a thinking model different from the one of power 
abuse and the uncritical following of the leader. This research study sheds light upon 
the reasons for this state of mind and describes the dynamic of relationship between the 
political leadership and the rest of the society. It also seeks to outline their possible de-
velopments in the future. Our hypothesis is that the mind of those in a leadership position 
is absorbed by the assumption that leadership means joining a powerful gang aiming at 
personal gain. The interpersonal relations within the group and between the group and the 
rest of the society are based on abuse and mimicry. This dynamic is rather unconscious 
and the politicians who start their career with the initial desire to “change something” are 
unconsciously sucked into the above-mentioned group dynamics. From the perspective 
of the group dynamics, we seek to prove that the issues of belonging, intimacy and power 
(key areas in small group dynamics), as well as the ones of difference, status and power 
(key aspects of large groups) are used by those in office for the purpose of creating rela-
tionships of dependency, mistrust and control aiming largely at personal gain. This means 
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that there is no leadership WITHIN/FROM the group but leadership UPON the group. 
In addition, there is no mutual transformation and growth, but seduction and collusion 
for the purposes of making the others dependent on the leader. Our theoretical frame is 
defined by Klein, Bion, Rosenfeld, Hinshelwood, Levin, Shepherd.

Key words: politics, leadership, group process, group assumption

ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО 
ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

доцент д-р Иван Кръстев
Югозападен университет „Неофит Рилски“

доктор Десислава Иванова
заместник-председател на Българската асоциация за профилактика на 

наркоманиите, desi_hvr@yahoo.com

Резюме: Глобалната пандемия на COVID-19 оказва въздействие върху потре-
бителското поведение. Оставането вкъщи (работата онлайн или загубата на трудова 
заетост) води до преразглеждане на ценности и приоритети и до необходимостта от 
адаптация към новата реалност. Потребителите живеят по различен начин, купуват 
по различен начин и в много отношения мислят по различен начин. Формират се 
нови покупателни навици, които вероятно ще останат и след тази криза, променяйки 
значително онова, което ценим, как и къде пазаруваме и как живеем и работим. Тези 
актуални психосоциални тенденции изискват задълбочено изследване и оценка.

Ключови думи: COVID-19, потребители, поведение, психосоциални тен-
денции

 PSYCHOSOCIAL TRENDS OF THE CONSUMER BEHAVIOR IN THE 
CONTEXT OF COVID 19

Ivan Krastev, Associate Professor, PhD
“Neofit Rilski” South-West University

Desislava Ivanova, PhD
Vice Chairperson Bulgarian Association for Drug Prevention, desi_hvr@yahoo.com

Abstract: The global COVID-19 pandemic is affecting consumer behavior. Stay-
ing at home (working online or losing job) leads to a reconsideration of values   and 
priorities and to the need to adapt to the new reality. Consumers live differently, buy 
differently and in many ways think differently. New shopping habits are being formed 
that are likely to remain after this crisis, significantly changing what we value, how and 
where we shop and how we live and work. These current psychosocial trends require 
in-depth research and evaluation.

Key words: COVID-19, consumers, behavior, psychosocial trends

ЗА „ДИВАШКИЯ“ ПРЕВОД НА ТРУДОВЕТЕ НА ФРОМ  
И ЗА ОТГОВОРНОСТТА КЪМ НАУЧНАТА ИСТИНА

доцент д-р Ирена Левкова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, i_levkova@abv.bg
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Резюме: Преди сто години Фройд използва думите „дивашка психоана-
лиза“, за да реагира срещу неправилното разбиране и използване на неговите 
открития за човешката психика и на метода му за лечение на невротичните за-
болявания. Оказва се, че век по-късно е уместно отново да употребим опре-
делението „дивашки“, но този път в България и по отношение на дългоочак-
ваните от издателство „Захари Стоянов“ преводи на избраните съчинения на 
Ерих Фром. В последния том на поредицата, а и не само в него, ще открием, 
че преводачът постоянно заменя утвърдени в психологията научни термини с 
буквалните им преводи на български език, влиза в спор с автора, „изяснява“ 
онова, което Фром е искал да каже. В бележките под линия и в послесловите 
изразява своите „идеи“, често нямащи нищо общо с текста на Фром или само в 
далечна връзка; идеи, които освен това нямат и нищо общо с научното мислене. 
Тук съвсем естествено е да си зададем въпроса за научната истина и нейното 
точно и обективно представяне пред четящата публика. Тези и други проблеми, 
свързани с отговорността на автори, преводачи, редактори и издатели спрямо 
научната истина и нейното адекватно представяне, са във фокуса на доклада. 
Тяхната открита дискусия е от изключително значение за всяка психологическа 
общност и изисква навременни и адекватни реакции, което е и целта на автора 
на доклада.

Ключови думи: научна терминология, обективност, отговорност

ON THE ‘WILD’ TRANSLATION OF FROMM’S WORKS AND THE 
RESPONSIBILITY TO SCIENTIFIC TRUTH

Irena Levkova, Associate Professor, PhD 
‘Paisii Hilendarski’ Plovdiv University, i_levkova@abv.bg

Abstract: One hundred years ago, Freud used the words ‘wild psychoanalysis’ 
to react to the misunderstanding and misuse of his discoveries about the human 
psyche and of his method of treating neurotic disorders. It turns out that a century 
later it is appropriate to use the word ‘wild’ again, but this time in Bulgaria and 
in relation to the long-awaited translations of the selected works of Erich Fromm 
published by Zahari Stoyanov Publishing House. In the last volume, and not only 
there, we will find that the translator constantly replaces scientific terms that are 
established in psychology with their literal translations in Bulgarian, argues with 
the author, and ‘clarifies’ what Fromm wanted to say. In the footnotes and in the 
epilogues, he expresses his ‘ideas’ often having nothing to do with Fromm’s text, 
or only having a distant connection to the text – ideas that also have nothing to do 
with scientific thinking. Here it is quite natural to ask ourselves the question of 
scientific truth and its accurate and objective presentation to the reading public. 
These and other issues related to the responsibility of authors, translators, editors 
and publishers towards scientific truth and its adequate presentation are the focus 
of the report. The public discussion of such issues is extremely important for any 
psychological community and requires timely and adequate reactions, which is the 
goal of the author of the report.

Key words: scientific terminology, objectivity, responsibility
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СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗВИТИЕТО  
НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ

професор д-р йоланда Зографова
Институт за изследване на населението и човека – БАН, yozograf@gmail.com

главен асистент д-р Екатерина Димитрова
Институт за изследване на населението и човека – БАН, keiti_d@mail.bg

Резюме: Гражданският протест като феномен е обект на анализ на немал-
ко социални изследвания, включително в съвременната социална психология. В 
представения текст концептуалният анализ обхваща съществени аспекти на раз-
витието на гражданския протест, като се търсят и онези „критични точки“, които 
в конкретно социално-историческо време извеждат голям брой хора на улицата. 
Изследователски основен въпрос и цел са да се очертаят социалнопсихичните 
особености, които са в основата на обединението в колективни масови действия. 
Социалната идентичност на индивидите и нагласите им спрямо своята и чуждите 
групи или „ние“ срещу „те“, чувството за несправедливост спрямо своята група и 
неудовлетвореност от възприеманата социална ситуация, обединяването в колек-
тивни действия на границата между мирна нормативна активност и агресивност, 
гняв и други са във фокуса на анализа. Разглеждат се и някои социалнопсихични 
механизми, които стоят в основата на това индивидите да вземат решение за изя-
ва на гражданската си позиция чрез протестни действия. Търси се отговор на въ-
проса, как разнородни социални групи и личности се обединяват под колективни 
цели и идеи на протеста и как се идентифицират с груповия субект на протеста. 
Представени са и примери как се отразяват/представят гражданските протести 
през последните месеци от водещи български електронни медии, тъй като те са 
едни от основните източници за моделиране на общественото мнение и нагласи в 
посока, подкрепяща или неподкрепяща протестните действия.

Ключови думи: граждански протест, социална идентичност, колективно 
действие, агресивност, гражданска активност

SOCIAL PSYCHOLOGICAL FEATURES IN THE DEVELOPMENT OF 
CIVIL PROTEST

Yolanda Zografova, Professor, PhD
Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciencies, 

yozograf@gmail.com
Ekaterina Dimitrova, Chief Assistant, PhD

Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciencies, 
keiti_d@mail.bg

Abstract: Civil protest as a phenomenon is the subject of analysis of many social 
studies, including modern social psychology. In the paper presented here, a conceptual 
analysis covers essential aspects of the development of a civil protest, looking for those 
“critical points” which, in a particular socio-historical time, bring a large number of 
people to the streets. The main research question and study goal is to outline the so-
cio-psychological features that are the basis of unification in collective mass actions. 
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The social identity of individuals and their attitudes towards their own and other peo-
ple’s groups or “we” against “them”, the feeling of injustice towards their group and 
dissatisfaction with the perceived social situation, uniting in collective actions on the 
border between peaceful normative activity and aggression, anger, etc. are the focus 
of the analysis. Some socio-psychological mechanisms are also considered which are 
the basis for individuals to decide to express their civil position through protests. An 
answer is sought to the question of how diverse social groups and individuals unite un-
der the collective goals and ideas of the protest and how they identify themselves with 
the group subject of the protest. Examples are also presented of how the civil protests 
in recent months have been covered/presented by leading Bulgarian electronic media, 
as they are one of the main sources for modeling public opinion and attitudes towards 
supporting or not supporting the protest actions.

Key words: civil protest, social identity, collective action, aggressiveness, civil 
activeness

БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ГЕНЕРАЛИЗИРАН 
ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ: ФАКТОРНА СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ

главен асистент д-р Любомир Джалев
Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, 

ldjalev@nbu.bg
Невена Георгиева

студент в бакалавърска програма по психология, Департамент по когнитивна 
наука и психология, Нов български университет, ironnevi@gmail.com

Резюме: В доклада са представени процедурата и резултатите от адаптира-
нето за българските социално-културни условия на Скалата за генерализиран ет-
ноцентризъм. Адаптацията е базирана на двете версии на въпросника на Neuliep 
и McCroskey от 1997 и 2002 г. В пилотното изследване участваха 203 лица, живе-
ещи в България и владеещи български език, преобладаващата част от които с бъл-
гарски произход (197 изследвани лица – 97,04%). От тях 132-ма (65,02%) са жени 
и 71 (34,98%) са мъже. Възрастта на участниците е между 18 и 71 години, със 
средна възраст M = 38.32 г. (SD = 12.26). Пилотната форма на българската адап-
тация е с обем 30 айтема. За изследване на факторната структура на въпросника 
беше приложен изследователски факторен анализ по метода на главните фактори 
(анализ на главните оси), с неортогонална ротация на факторите, а за определяне 
на оптималния брой фактори – графичният тест на Cattell. Бяха тествани няколко 
факторни модела, от които висока смислова адекватност има 3-факторният мо-
дел. Факторите бяха интерпретирани като „Нагласи към други групи на принад-
лежност“, „Негативни нагласи към своята група на принадлежност“ и „Позитив-
ни нагласи към своята група на принадлежност“. Факторите корелират, но слабо, 
което дава основание да бъдат третирани като независими. Анализът на вътреш-
ната консистентност на субскалите, определени въз основа на тези резултати, по-
каза удовлетворително високи нива на надеждност. След изваждане на 6 айтема 
стойностите на α на Кронбах са съответно 0.74, 0.78 и 0.70, а за цялата скала 
–0.71.Въпросникът би могъл да попълни една празнина в инструментариума на 
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българските психолози и да ги подпомогне при изследването на междугруповите 
нагласи и вътрегруповите отношения през призмата на етноцентризма.

Ключови думи: етноцентризъм, въпросник, изследователски факторен ана-
лиз, скалова структура, надеждност

BULGARIAN ADAPTATION OF THE GENERALIZED ETHNOCENTRISM 
SCALE: FACTOR STRUCTURE AND RELIABILITY

Liubomir Djalev, Chief Assistant, PhD 
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University, 

ldjalev@nbu.bg
Nevena Georgieva, BA student

Undergraduate in Psychology, Department of Cognitive Science and Psychology, 
New Bulgarian University, ironnevi@gmail.com

Abstract: The report presents the procedure and the results of the adaptation for 
the Bulgarian socio-cultural conditions of the Generalized ethnocentrism scale. The 
adaptation is based on the two versions of the 1997 and 2002 Neuliep and McCroskey 
questionnaire. The pilot study involved 203 subjects living in Bulgaria and fluent in 
Bulgarian, the majority of whom were of Bulgarian origin (197, 97.04%). Of these, 
132 (65.02%) were women and 71 (34.98%) were men. The age of the subjects was 
between 18 and 71 years, with a mean age of M=38.32 years (SD=12.26). The length of 
the pilot form of the Bulgarian adaptation was 30 items. To examine the factor structure 
of the questionnaire, an exploratory factor analysis using the principal axis factoring 
method was applied, with non-orthogonal rotation of the factors, and to determine the 
optimal number of factors – the Cattell’s graphical test.Several factor models were 
tested, of which the 3-factor model had a high semantic adequacy. The factors were in-
terpreted as “Attitudes towards other cultures”, “Negative attitudes towards one’s own 
culture” and “Positive attitudes towards one’s own culture”. Factors correlate weakly, 
which gives reason to be treated as independent. The analysis of the internal consist-
ency of the subscales, determined on the basis of these results, showed satisfactorily 
high levels of reliability. After deleting six items, the Cronbach‘s α values were 0.74, 
0.78 and 0.70, respectively, and for the total scale – 0.71. The questionnaire could fill 
a gap in the psychological tools of Bulgarian psychologists and help them to explore 
outgroup attitudes and intergroup relations through the prism of ethnocentrism.

Key words: ethnocentrism, questionnaire, exploratory factor analysis, scale 
structure, reliability

ОТРАЖЕНИЕ НА ВОйНАТА И ТЕРОРИЗМА ВЪРХУ ДЕЦАТА  
НА йЕМЕН – ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

доцент д-р Мофтах Али Ахмед Саеед
Аденски университет (Йемен), Alhoshabi52@gmaile.com

Резюме: Повече от пет години правителството, подкрепено от военна коали-
ция, ръководена от Саудитска Арабия, се бори с въоръжените от Иран шиитски 
бунтовници, което довежда страната до най-тежката хуманитарна криза в света 
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според ООН. Конфликтът в Йемен принуждава 2 млн. деца да бягат от домовете 
си и да отпаднат от училище. Над 7522 младежи са убити или осакатени през по-
следните пет години, а около 2,1 млн. деца на възраст под 5 години са недохране-
ни. Близо 10 млн. деца са без достъп до вода и канализация, както и 7,8 млн. деца 
са без достъп до образование след закриване на училищата им. Децата са изло-
жени на по-голям риск от детски труд, набиране във въоръжени и терористични 
групи и ранен брак. Ето защо в доклада се прави анализ именно на влиянието 
на войната и тероризма върху психиката на децата от Йемен. Продължителната 
война в Йемен има огромно въздействие върху психичното здраве на децата, кое-
то рефлектира върху социалното им функциониране и по този начин застрашава 
бъдещето и сигурността на Йемен. 

Ключови думи: война, тероризъм, детска психика

IMPACT OF WAR AND TERRORISM ON CHILDREN IN YEMEN – 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Moftah Ali Ahmed Saeed, Associate Professor, PhD
University of Aden, Yemen, Alhoshabi52@gmaile.com

Abstract: For more than five years, the government, backed by a Saudi-led mili-
tary coalition, has been fighting Iran‘s Shiite rebels, leading the country to the world‘s 
worst humanitarian crisis, according to the United Nations. The conflict in Yemen has 
forced two million children to flee their homes and drop out of school. More than 7 522 
young people have been killed or maimed in the last five years, and about 2.1 million 
children under the age of five are malnourished. Nearly 10 million children have no ac-
cess to water and sanitation, and 7.8 million children have no access to education since 
their schools closed. Children are at greater risk of child labor, recruitment into armed 
and terrorist groups, and early marriage. That is why the article analyzes the impact of 
war and terrorism on the psyche of children in Yemen. The protracted war in Yemen has 
a huge impact on the mental health of children, which reflects on their social function-
ing and thus endangers the future and security of Yemen.

Key words: war, terrorism, child psyche

РИТУАЛИЗАЦИЯ И СИГНИФИКАЦИЯ НА СТАТУСА POST MORTEM: 
МАРКЕРИ ОТ БЪЛГАРСКО ГРОБИЩЕ

доцент д-р Николай Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Повечето култури традиционно възприемат гробището и като со-
циално и културно пространство. Отношението към мъртвите бива изразявано 
не само от оформлението на гробищата, пространството на гроба и материал-
ните предмети вътре и извън него, но и от лингвистични белези. Лингвистично-
то пространство на българското гробище се задава не само от традиционните, 
като името на покойника, но понякога и от статусни маркери. Именно те, като 
отражение на културата, са своеобразно ритуализирано изражение на статусната 
йерархия, както и на емоционалното отношение и ценностното възприятие на 
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българите към определени позиции и професии на вече мъртвите им носители. В 
този порядък някои от маркерите на идентичността би могло да бъдат определени 
като „перманентни“, които (веднъж получени) остават като личностни идентифи-
катори за носителя си дори след неговата смърт, докато други – като единствено 
„транзитивни“, преходни и приписвани на индивида само за ограничен период от 
време, най-често приживе. Има и отделни белези на идентичността, приписвани 
на носителя си едва след неговата смърт.

Ключови думи: социален статус, професионална идентичност, надгробни 
камъни, почитане на мъртвите

RITUALIZATION AND SIGNIFICATION OF STATUS, POST-MORTEM: 
MARKERS FROM BULGARIAN CEMETERY

Nikolay Dimitrov, Associate Professor, PhD
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Most cultures traditionally consider the cemetery a social and cultural 
space. The attitude towards the dead is being expressed not only by the landscape of the 
cemetery, the ‘architecture’ of the grave and artifacts in and out of it, but by linguistic 
markers as well. The linguistic space of Bulgarian cemetery is being determined not 
only by traditional markers as the name of the resting person, but sometimes by status 
ones as well. The status markers, being reflections of culture, are actually the ones that 
ritualistically express the status hierarchy and the emotional attitude and value-based 
perception of Bulgarians towards definite positions and professions and their holders 
who are already dead.

In respect of all this, some of the identity markers may be defined as ‘permanent’, 
those that – once being attached to the holder – remain their personality indicators even 
after death, whilst others remain solely ‘transitive’ or temporary and get assigned to the 
holder only for a limited period of time, most often – only during the life-span. Yet, 
there are particular identity marks that get attached to their holders just after the death 
of the individuals.

Key words: social status, professional identity, gravestones, homage to the dead

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ ТРЕНИНГ, ИЛИ КАК СЕ ЯЗДИ 
КОН

доцент д-р Николай Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бизнес-треньор, n_dimitrov@

phls.uni-sofia.bg

Резюме: Социалнопсихологическият тренинг е популярен метод за групова 
работа в България, особено в бизнес среда. Използва се като средство за развитие 
на комуникативната компетентност и личностното развитие. Най-често използ-
ваните методи са груповите дискусии и ролевите игри, които предполагат обуче-
ние чрез преживяване и инсайт в различни мисловни или поведенчески модели. 
Статията коментира ключови елементи от тренинга, базиран на собствен опит в 
академична и корпоративна обстановка.
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Ключови думи: социалнопсихологически тренинг, общуване, взаимо-
действие, личностно развитие

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING OR HOW TO RIDE A HORSE

Nikolay Dimitrov, Associate Professor, PhD
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, business coach, 

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Social-psychological training is a popular group work method in Bul-
garia especially in business-environment. It is used as a means for communicative com-
petency development and personal growth. The most often used methods are group 
discussions and role-plays, which determine the use of training through experience 
(‘experiential learning’) and insights in various mental and behavioral models. The ar-
ticle comments key elements of the training based on personal experience in academic 
and corporate setting.

Key words: Social-psychological training, communication, interaction, personal 
development

СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ

доцент д-р Николай Димитров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Резюме: Социалната дистанция е характеристика на положението и статуса 
на групите и индивидите в социалното пространство, тяхната взаимна обвърза-
ност и взаимна зависимост, повлияни от стереотипите и предразсъдъците към 
носителите на различието. Ключови критерии при дефинирането на социалното 
отстояние са етносът и сексуалната ориентация. Представеното изследване дис-
кутира нагласи, свързани с готовността на респондентите да допуснат представи-
тели на традиционни за България етнически групи и някои сексуални малцинства 
в политическия живот на страната и като представители на държавната власт. 
Най-голямо предпочитание респондентите, преимуществено българи, отдават на 
представителите на собствения си етнос на всички нива в управлението на дър-
жавата. С известни резерви и при определени обстоятелства те допускат носите-
ли на държавността да бъдат и представители на други етнически групи и хора с 
нетрадиционна сексуална ориентация. 

Ключови думи: социална дистанция, малцинства, политика, стереотип, 
предразсъдък

SOCIAL DISTANCES AND POLITICAL REPRESENTATION OF MINORITY 
GROUPS IN BULGARIA

Nikolay Dimitrov, Associate Professor, PhD
 “St. Kliment Ohridski” Sofia University, n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Abstract: Social distance is a characteristic of the position and the status of 
groups and individuals in the social space, their interrelation and inter-dependability, 



164

hence they are influenced by the stereotypes and prejudices towards the bearers of the 
distinction. Core criteria in setting the social interspace are the ethnic origin and sexual 
orientation. The research herein presented debates over attitudes related to the willing-
ness of the respondents to tolerate the inclusion of members of some traditional for the 
Bulgarian society ethnic and sexual minority groups in the political life of the country, 
and the general acceptance of those mentioned as supposed key political figures. The 
respondents, who appear to be predominantly Bulgarian, refer to Bulgarians to be the 
most preferred individuals to hold the key state-governing positions, but with some 
scruples and under certain conditions – they accept politicians and ‘first men’ of the 
state to be of other ethnic origin or to be of different sexual orientation.

Key words: social distance, minorities, politics, stereotype, prejudice

ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА УИЛЯМ ЩУТЦ FIRO-B

Полина Гудева 
психолог, Институт по психология – МВР

докторант, Институт за изследване на населението и човека – БАН,  
polina_goudeva@avb.bg

Резюме: Докладът представя резултатите от проведено в България пилотно 
изследване с личностния въпросник FIRO-B, създаден от Уилям Шутц. Според 
Шутц има три основни междуличностни потребности – включеност, контрол и 
привързаност, като всяка от тях има две дименсии: проявявано поведение от лице-
то към другите и желано от лицето поведение на другите към него. Първоначално 
въпросникът FIRO-B измерва трите потребности в двете им дименсии. По-късно 
той е доразвит от Л. Райън и У. Щутц, които дефинират 9 клинични профила, и 
от E.Р. Шнел и A. Л. Хамър, създали допълнителни скали-индекси: на всяка от 
потрeбностите, на проявяваните и желаните поведения и общ индекс на между-
личностните потребности. Те също така дефинират 15 социални роли и 6 типа 
организационен климат. Изследването е направено върху 115 лица, резултатите 
са сравнени с тези от изследване с въпросника, направено във Великобритания 
от Е. Фърнъм, и показват добра надеждност на скалите с изключение на една и 
възпроизвеждане на корелациите между скалите и двуфакторната структура на 
въпросника. част от изследваните лица (55) попълниха едновременно с FIRO-B 
и въпросника за професионално прегаряне на В. Бойко. Корелациите между два-
та въпросника показват, че професионалното прегаряне ограничава социалната 
активност.

Ключови думи: FIRO-B, българско пилотно изследване, сравнение с из-
следването на Е. Фърнъм, корелации с въпросника за професионално прегаряне 
на Бойко.

PILOT INVESTIGATION OF THE WILLIAM SCHUTZ’S INTERPERSONAL 
NEEDS QUESTIONNAIRE FIRO-B

Polina Goudeva, Psychologist, PhD student
Institute of Psychology- Ministry of Interior, 
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Institute for Population and Human Studies – Bulgarian Academy of Sciences, 
polina_goudeva@avb.bg

Abstract: The report presents the results of the pilot investigation, conducted in 
Bulgaria with FIRO-B questionnaire, created byWilliam Schutz. According to Schutz 
there are three basic interpersonal needs – Inclusion, Control and Affection; each of 
them has two dimensions: a person’s expressed behavior towards others and wanted 
behavior – the way a person wants the others to behave towards them. Initially the 
FIRO-B questionnaire measures these three needs in their two dimensions. Later on, 
it was developed by L.Ryan and W. Schutz who defined 9 clinical profiles, and E.R. 
Schnell and A. L. Hammer who created additional scales – total indexes: for each of the 
needs, for expressed and wanted behaviors and for overall needs; they also defined 15 
social roles and 6 types of organizational climate. The sample consisted of 115 partic-
ipants. The results were compared with those of the investigation, conducted in Great 
Britain by A. Furnham; they show good reliability of scales, except one, and replication 
of correlations between the scales and the two factor‘s structure of the questionnaire. A 
part of the sample – 55participants, simultaneously completed the V.V. Boyko’s burn-
out questionnaire; the correlations between the two questionnaires show that the burn-
out limits social activity. 

Key words: FIRO-B, The Bulgarian Pilot Investigation; Comparison with A. Fur-
nham’s Investigation, Correlations with Boyko’s Burnout Questionnaire

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВАТА ДИСТРЕС ПО ВРЕМЕ НА COVID-19  
В БЪЛГАРИЯ

доцент д-р Юрий Янакиев
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Психология“, 

ianakiev@uni-plovdiv.bg

Резюме: Повишаването на нивата на дистрес по време на социална изолация 
повишава риска от разстройства на психичното здраве. Пандемията от COVID-19 
принуди хората ежедневно да потискат най-естествените човешки импулси за со-
циална принадлежност и близост. Цел: Основна цел на изследването е диагно-
стика на нивата на стрес по време на извънредното положение в страната вслед-
ствие на пандемията от Ковид-19. Материал и методи: В проучването участваха 
1333 души от цялата страна на възраст от 18 до 85 години, от които 78,5% жени и 
21,5% мъже. За оценка на нивата на стреса са използвани стрес термометър и въ-
просник за изследване на факторите, които провокират повишаване на нивата на 
стрес. Резултати: От участниците 41,3% са оценили нивата на стрес от 1 до 3 по 
скалата на стрес термометъра. В средната скала на термометъра са 32,3% от рес-
пондентите, а 26,3% от тях отчитат високи нива на стрес. Основните стресогенни 
фактори са социалната изолация и липсата на жив контакт с приятели (40,7%) 
и роднини (58,6%). При 34,4% от участниците се отчита понижаване на тонуса 
и енергията, докато от началото на спазването на социална изолация по-често 
от друг път или за първи път се отчитат следните състояния и симптоми: тре-
вожност (32,6%), скука (28,0%) и апатия (17,5%), главоболие (19,5%), безсъние 
(21,7%), страх (19%) и гняв (13,9%). Заключение: Безспорно дистресът в услови-
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ята на пандемия е рисков фактор за психичното и физическото здраве и благопо-
лучие. Оценката на нивата на дистрес може да насочи своевременно вниманието 
на специалистите към най-уязвимите групи от населението за интервенции при 
справяне със стреса. 

Ключови думи: дистрес, COVID-19, социална изолация, стресогенни фак-
тори

STUDY OF DISTRESS LEVELS DURING COVID-19 IN BULGARIA

Yоuri Ianakiev, Associate Professor, PhD
Department of Psychology, ‘Paisii Hilendarski’ Plovdiv University, 

ianakiev@uni-plovdiv.bg

Abstract: High levels of distress during social isolation increase the risk of men-
tal health disorders. The Covid-19 pandemic has forced people to suppress the most 
natural human impulses for social belonging and intimacy on a daily basis. Objective: 
The main objective of the study was to diagnose stress levels during the Covid-19 pan-
demic. Material and methods: 1333 people from all over the country aged 18 to 85 par-
ticipated in the study, of which 78.5% women and 21.5% men. To assess the levels of 
distress, a distress thermometer and a questionnaire were used to study the factors that 
provoke an increase in stress levels. Results: 41.3% of the participants rated the stress 
levels from 1 to 3 on the scale of the stress thermometer. 32.3% of the respondents are 
in the average scale of the thermometer, and 26.3% of them report high levels of stress. 
The main stressors are social isolation and lack of live contact with friends (40.7%) and 
relatives (58.6%). 34.4% of the participants reported a loss of emotional tonus and en-
ergy; while from the beginning of the observance of social isolation, the following con-
ditions and symptoms were reported more often than other times or for the first time: 
anxiety (32.6%); boredom (28.0%) and apathy (17.5%); headache (19.5%); insomnia 
(21.7%); fear (19.0%) and anger (13.9%). Conclusion: Undoubtedly, distress in a pan-
demic is a risk factor for mental and physical health and well-being. The assessment of 
distress levels can direct the attention of specialists to the most vulnerable groups of the 
population for interventions in dealing with stress.

Key words: distress, COVID-19, social isolation, stressors 
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СЕКЦИЯ „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПСИХОЛОГИЯ“

ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТНА 
ПСИХОЛОГИЯ, СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ, ВОЕННА ПСИХОЛОГИЯ 
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SECTION “WORK AND ORGANIZATIONAL 
PSYCHOLOGY”

WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, TRANSPORT 
PSYCHOLOGY, SPORTS PSYCHOLOGY, MILITARY  
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ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРИ КАТО ОСНОВА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ

главен асистент д-р Александър Пожарлиев
департамент „Администрация и управление“, Нов български университет, 

apojarliev@nbu.bg

Резюме: Докладът очертава необходимостта от системен подход при разви-
тието на ръководители и лидери. Въз основа на опита на автора в проектирането 
и реализирането на магистърски, професионални, фирмени тренинг и коучинг 
програми за ръководители се прави опит да се изгради модел за развитие на ли-
дери, който да способства подходите при тяхното обучение и развитие. Моделът 
включва три ключови компонента – лидерът с неговите индивидуални характе-
ристики (знания, умения, ценности, черти, мотиви), опитът – като адаптация и 
иновация (поведения, практики, стилове, роли и функции), осъществяван чрез 
практиките и средствата за развитие, и социалната среда (групови ценности, кул-
тура, климат). Те са взаимнообвързани в процеса на развитие, представен като не-
прекъснат поток отвътре навън, но и отвън навътре чрез средствата на обратната 
връзка. Същността на процеса е промяната и резултатите от нея като създаване 
на смисъл и стойност за индивида, организацията или обществото. Промяната е 
представена като двупосочна, тъй като влагайки усилия за промяна на социалната 
среда, лидерите натрупват нов опит и същевременно променят и себе си. Целта 
на модела е да изобрази ключовите компоненти на развитието и отношенията 
между тях. Същевременно да даде възможност за гъвкаво подреждане и напасва-
не на елементите на по-ниско равнище спрямо избран теоретичен дискурс (тео-
рии за чертите; подходи, основани на компетенции; ценности; социална промяна 
и т.н.) или практики (фокус върху специфичен опит и използване на определени 
средства за развитие спрямо даден контекст). Стремежът при конструирането на 
модела е да не се обвързва с конкретна концепция за лидерство, а да бъде отво-
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рен и гъвкав за адаптиране както за нуждите на формалното образование, така и 
спрямо особеностите на конкретна организация, изграждаща специфичен набор 
от системи, политики и процедури за развитие на своите лидери.

Ключови думи: лидерство, модел за развитие на лидери

BUILDING A MODEL OF LEADER DEVELOPMENT AS A BASIS FOR 
MANAGEMENT AND LEADERSHIP TRAINING

Aleksander Pojarliev, Chief Assistant, PhD
Department of Administration and Management, New Bulgarian University, 

apojarliev@nbu.bg

Abstract: The report outlines the need for a systematic approach to the develop-
ment of managers and leaders. Based on the author’s experience in the design and im-
plementation of master’s, professional, incompany training and coaching programs for 
managers, an attempt is made to build a leader development model that will facilitate 
approaches to their training and development.

The model includes three key components – the leader with his/her individu-
al characteristics (knowledge, skills, values, traits, motives), experience as adaptation 
and innovation (behaviors, practices, styles, roles and functions), implemented through 
practices and means of development, and social environment (group values, culture, 
climate). They are interconnected in the process of development, presented as a con-
tinuous flow from the inside out, but also from the outside in through the means of 
feedback. The essence of the process is the change and its results as the creation of 
meaning and value for the individual, organization or society. The change is presented 
as two-way, because by making efforts to change the social environment, leaders gain 
new experience and at the same time change themselves. The purpose of the model is 
to depict the key components of the development process and the relationship between 
them. At the same time, it should allow for a flexible arrangement and adjustment of 
the elements at a lower level according to a chosen theoretical discourse (trait theories, 
competency-based approaches, values, social change, etc.) or practices (focus on spe-
cific experience and use of certain means of development according to a given context). 
The aim of constructing the model is not to be tied to a specific concept of leadership, 
but to be open and flexible to adapt, both for the needs of formal education and for the 
specifics of a particular organization, building a particular set of systems, policies and 
procedures to develop their leaders.

Key words: leadership, model of leader development

ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ  
ЧРЕЗ НАГЛАСИТЕ ИМ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯТА

доктор Биляна Любомирова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, biliana.tsv.alex@gmail.com

Резюме: Настоящият доклад прави кратък теоретичен обзор на удовлетво-
реността от работата и нейното измерване и по-конкретно поставя фокус върху 
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социалните придобивки като част от системата за управление на човешките ре-
сурси. В изследването участват 352-ма специалисти от различни сфери на дей-
ност и с различен демографски профил. Използваният инструментариум включ-
ва 3-айтемна скала за социалните придобивки, част от по-голям въпросник за 
управление на човешките ресурси, разработен от Снежана Илиева и адаптиран 
от Биляна Любомирова за целите на защитен дисертационен труд (α = 0.72 в на-
стоящото изследване). Вторият въпросник измерва удовлетвореността на служи-
телите от работата и е адаптиран в български условия от Снежана Илиева през 
2006 г. (α = 0.94 в настоящото изследване). Той разглежда различни аспекти, като 
удовлетвореността от условията, съдържанието на работата, работната група, 
ръководството, заплащането и работата като цяло. Получените резултати показ-
ват, че в 76,4% от случаите освен фиксираното заплащане служителите получа-
ват и социални придобивки (в 35,2% и гъвкаво заплащане, предимно бонуси). 
Но въпреки това само около половината (49,7%) са удовлетворени, а 17,6% от 
участниците в проучването изобщо нямат социален пакет. По отношение на удо-
влетвореността се оказва, че служителите са най-удовлетворени от работната гру-
па (M = 3.88, SD = 0.76) и най-малко удовлетворени от заплащането (M = 3.46, 
SD = 0.95). Също така социалните придобивки в контекста на управлението на 
човешките ресурси корелират с всички аспекти на удовлетвореността (r = 0.401 
– 0.677), a регресионният анализ затвърждава предиктивната им сила. Накратко, 
от практическа гледна точка се извеждат ценни насоки за подобряване на служи-
телската удовлетвореност и се затвърждава значимостта на възнагражденията в 
различните им форми, които служителите получават.

Ключови думи: социални придобивки, удовлетвореност, нагласи

MEASURING EMPLOYEES’ SATISFACTION THROUGH THEIR 
ATTITUDES TOWARDS THE SOCIAL BENEFITS IN THE ORGANIZATION

Biliana Lyubomirova, PhD
“St. Kliment Ohridski”Sofia University, biliana.tsv.alex@gmail.com 

Abstract: The current research paper proposes a short theoretical review of the 
work satisfaction and its measurement and focuses specifically on the social benefits 
as a part of the human resources management system. 352 specialists from different 
industries and with a different demographic profile took part in the survey. The meth-
odology consists of a 3-item scale for social benefits, part of a bigger instruments for 
human resources management, developed by Snezhana Ilieva and adapted by Bilyana 
Lyubomirova for the pursposes of a defended PhD dissertation (α=0.72 in the current 
study).The second questionnaire is about work satisfaction and is adapted for Bulgarian 
sample by Snezhana Ilieva (2006) (α=0.94in the current study). It analyzes different 
aspects as satisfaction with the conditions, work contents, work group, management, 
remuneration and work as a whole. The results show that in 76.4% of the cases employ-
ees receive social benefits other than fixed pay (35.2% - flexible pay as well – mainly 
bonuses). However, only half of them – 49.7% are satisfied and 17.6% of the respond-
ents do not have a social package at all. When it comes to satisfaction, employees are 
most satisfied with the work group (M=3.88, SD=0.76) and least satisfied with remu-
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neration (M=3.46, SD=0.95). Together with that, social benefits in the HRM context 
correlate with all satisfaction aspects (r=0.401 – 0.677) and the regression analysis 
confirms their predictive power. In short, from a practical point of view there are valu-
able directions for improving the employees’ satisfaction and the significance of remu-
neration that employees receive in all forms is reconfirmed.

Key words: social benefits, satisfaction, attitudes

ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ВЪРХУ 
ПРОЦЕСА НА ВЪЗПРИЕМАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА  

ВЪВ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

главен асистент д-р Валерия Витанова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, valeriavitanova6@gmail.com

Габриела Тодорова
магистър по трудова и организационна психология, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 

Резюме: Цел на настоящото изследване е да подложи на емпирична про-
верка потенциалното влияние на емоционалната интелигентност на служители-
те върху процесите на възприемане и управление на промяната във финансова 
институция. Извадката обхваща 63 лица на възраст от 18 до 55 години, от които 
10 мъже и 53 жени. По отношение на образователната степен 95% от изслед-
ваните лица са с придобита бакалавърска или магистърска степен, а 5% са със 
средно образование. Проучването е осъществено с Въпросника на Шуте (Schutte, 
1990), измерващ емоционалната интелигентност на изследваните лица, въпрос-
ника за Процедурна справедливост при организационни промени и съкращения 
(Mansour-Cole & Scott, 1998) и въпросника „Управление на организационната 
промяна“ (Sterling & Selesnick, 2016). Резултатите от изследването разкриват уме-
рена по сила положителна корелация между емоционалната интелигентност на 
служителите и процесите на възприемане и управление на промяната, както и ро-
лята на емоционалната интелигентност на предиктор по отношение на това, как 
протичат процесите на трансформация и справяне с неопределеността, породена 
от структурните промени в изследваната организация.

Ключови думи: емоционална интелигентност, организационна промяна, 
процедурна справедливост

INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PERCEPTION 
AND MANAGEMENT OF THE PROCESS OF CHANGE IN FINANCIAL 

INSTITUTION

Valeria Vitanova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski”Sofia University, valeriavitanova6@gmail.com

Gabriela Todorova 
MA in Work and Organizational Psychology, “St. Kliment Ohridski” Sofia University 

Abstract: The purpose of the present study is to subject to empirical verification 
the potential influence of the Emotional Intelligence of the employees on the percep-
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tion and management of the process of Change in a financial Institution. The sample 
covers 63 people aged 18 to 55, of which 10 men and 53 women. Regarding the educa-
tional degree, 95% of the surveyed persons have acquired a bachelor’s or master’s de-
grees, and 5 % have a secondary education.The study was conducted with the Schutte 
Questionnaire(1990) which measures the emotional intelligence of respondents, the 
Questionnaire Procedural Fairness in Restructuring and Layoffs, Mansour-Cole and 
Scott (1998) and Management of change questionnaire - Sterling, Selesnick (2016). 
The results of the study reveal a moderately positive correlation between the emotion-
al intelligence of employees and their perception and management of the process of 
change, as well as the role of emotional intelligence of a predictor in relation to how the 
processes of transformation and dealing with uncertainty caused by structural changes 
in the examined organization.

Key words: emotional intelligence, organizational change, procedural fairness

ВРЪЗКА МЕЖДУ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОВО ПРЕДСТАВЯНЕ  
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

главен асистент д-р Валерия Витанова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, valeriavitanova6@gmail.com

Светлана Куманова
магистър по трудова и организационна психология, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 

Резюме: Цел на настоящото изследване е да подложи на емпирична провер-
ка връзката между провежданите обучения във фирма – дистрибутор на земедел-
ска техника, и ефективността на трудовото изпълнение на служителите. Извад-
ката обхваща 96 лица на възраст от 25 до 55 години, от които 31 жени и 65 мъже. 
По отношение на образователната степен 63 от изследваните лица са с придобита 
бакалавърска или магистърска степен, а 33 са със средно образование. Проучва-
нето е осъществено с въпросника на Кембъл и колегия за трудовото представяне 
(Campbell et al.,1990) и въпросника за обучения, създаден за целите на изследва-
нето. Резултатите от изследването разкриват слаба до умерена по сила негативна 
корелация между отделните компоненти на обученията и контрапродуктивното 
поведение, както и положителна корелация между гъвкавост, изпълнение на зада-
чите, контекстуално изпълнение и обученията. Също така се доказа, че в изслед-
ваната организация обученията оказват влияние върху трудовото представяне на 
служителите.

Ключови думи: обучения, трудово представяне, контрапродуктивно пове-
дение, контекстуално изпълнение

EFFECTS OF TRAINING ON EMPLOYEE PERFORMANCE

Valeria Vitanova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski”Sofia University, valeriavitanova6@gmail.com

Svetlana Kumanova 
MA in Work and Organizational Psychology, “St. Kliment Ohridski” Sofia University 
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Abstract: The purpose of the present study is to explore empirically the corre-
lation between the trainings provided by the company which is a distributor of agri-
cultural machinery and the efficiency of the work performance of its employees. The 
sample covers 96 people aged 25 to 55, of which 65 men and 31 women. Regarding the 
educational degree, 63 of the surveyed persons have acquired bachelor’s or master’s 
degrees, and 33 have a secondary education.The study was conducted with Camp-
bell et al. questionnaire (1990) for the work performance and training questionnaire, 
which was created for the purposes of the study. The results of the study reveal a weak 
to moderate negative correlation between the components of training and counterpro-
ductive behavior, as well as positive correlation between flexibility, task performance, 
contextual performance and training. It was also proved that in the studied organization 
trainings have an influence on work performance of the employees.

Key words: trainings, work performance, counterproductive behavior, contextual 
performance

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪВЕЖДАНЕТО В РАБОТАТА – 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

главен асистент д-р Вихра Найденова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, vihranaydenova@yahoo.com

Резюме:  Докладът има за цел да представи съвременните тенденции във въ-
веждането в работата, както и различни психологически и организационни аспе-
кти. Прави се взаимовръзка между ефективното въвеждане в работата на новите 
служители (onboarding) и феномени, като трудово представяне, ангажираност, за-
държане на талантите и други. Направен е обзор на изследвания, които показват, 
че организационната социализация е двупосочен процес, в който организацията и 
новият служител играят важна роля. Служители с високи нива по проактивно по-
ведение, екстраверсия, отвореност към нов опит и Аз-ефикасност са по-успешни 
в процеса на социализация и показват по-добри резултати. Важно е организация-
та да предостави определени възможности, с които да подпомогне привикването 
към новата роля, но успехът на този процес зависи от самите служители и от 
това доколко ще се възползват от възможностите. Представени са резултати от 
емпирично проучване в организация в България, които показват степента на удо-
влетвореност с различни практики от процеса на въвеждане в работата, както и 
междугрупови различия.

Ключови думи: въвеждане в работата, трудово представяне, социализация

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ONBOARDING – RESULTS FROM 
EMPIRICAL SURVEY

Vihra Naydenova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, vihranaydenova@yahoo.com

Abstract: The article aims to present the current trends in Onboarding process, 
as well as various psychological and organizational aspects. There is a relationship 
between the effective Onboarding of new employees and phenomena such as job per-
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formance, engagement, talent retention and others. A review of research shows that 
organizational socialization is a two-way process in which the organization and the 
new employee play an important role. Employees with high levels of proactive behav-
ior, extraversion, openness to new experiences and self-efficacy are more successful 
in the socialization process and show better results. It is important for the organization 
to provide certain opportunities to help in adapting to the new role, but the success of 
this process depends on the employees themselves and on how much they will take 
advantage of the opportunities. The results of an empirical study in an organization in 
Bulgaria are presented which show the degree of satisfaction with different practices of 
the induction process, as well as intergroup differences.

Кеу words: onboarding, job performance, socialization

РАЗЛИЧИЯ В АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ ПРИ СПЕЦИАЛИСТИ 
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

главен асистент д-р Вихра Найденова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, vihranaydenova@yahoo.com

Александър Ангелов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: Докладът представя в теоретичен и емпиричен план ангажира-
ността в работата и мотивацията при специалисти по човешки ресурси като 
част от емпирично изследване, проведено в България. Изведени са резултатите 
сред 131 специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, тех-
ните най-силни мотиватори, както и стойностите по подскалите на ангажира-
ността в работата – отдаденост, погълнатост и енергичност (UWES Ultrecht Work 
Engagement Scale, Schaufeli & Bakker). Резултатите показаха, че възнаграждение-
то не е основен мотивиращ фактор за специалистите по човешки ресурси. Мени-
джърите са най-силно мотивираните и ангажирани служители (p<0,05). Предвид 
важната им роля в процеса на управление на хора и процеси, високата мотивация 
на тези служители е изключително важна за организациите, постигането на тех-
ния дългосрочен успех и конкурентност, задържането на талантите. Резултатите 
от емпиричното изследване показаха също, че специалистите с общ трудов стаж 
над 10 години показаха значително по-високи стойности в „погълнатост“ и „отда-
деност“ в сравнение с тези с общ трудов стаж от 3 до 5 години (p<0,001). В докла-
да се дискутира ролята на специалистите по човешки ресурси в организационен 
контекст и значимостта на тяхната подготовка, ангажираност и развитие.

Ключови думи: ангажираност, мотивация, специалисти човешки ресурси

DIFFERENCES IN ENGAGEMENT AND MOTIVATION WITH HUMAN 
RESOURCES SPECIALISTS

Vihra Naydenova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, vihranaydenova@yahoo.com

AleksanderAngelov
“St. Kliment Ohridski” Sofia University
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Abstract: The article presents engagement and motivation of HR specialists (the-
oretically and empirically) as part of an empirical study conducted in Bulgaria. The sur-
vey was conducted with 131 specialists in the field of Human Resources Management. 
Their strongest motivators were surveyed as well as the values on the sub-scales of 
work engagement - dedication, absorption and energy (UWES Ultrecht Work Engage-
ment Scale, Schaufeli & Bakker). The results showed that remuneration is not the main 
motivating factor for HR specialists. Managers are the most motivated and engaged 
employees (p <0.05). Given the important role of managers in the process of managing 
people and processes, the high motivation of these employees is extremely important 
for organizations, achieving their long-term success and competitiveness, retaining tal-
ent. The results of the empirical study also showed that specialists with a total work 
experience of more than 10 years showed significantly higher values in “Absorption” 
and “Dedication” compared to those with a total work experience of 3 to 5 years (p 
<0.001). The article discusses the role of HR specialists in an organizational context, 
and the importance of their training, engagement and development.

Key words: engagement, motivation, human resources specialists

ЦЕННОСТНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ И ДОМИНИРАЩИ КУЛТУРНИ 
ПРАКТИКИ В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Габриела Радулова, студент
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, gabriela.n.radulova@abv.bg

Резюме: Проследяват се доминиращите културни практики и ценностните 
предпочитания към типа организационна култура в български организации. Из-
следването е проведено сред 103 лица – 51 служители от частна и 52-ма от дър-
жавна организация за периода октомври 2019 г. – февруари 2020 г., от които мъже 
– 63,3%, жени – 36,7%, на възраст от 26 до 55 години. Получените резултати се 
сравняват с изследвания, проведени в предходни години, като се отчитат и вли-
янията на демографските фактори, като пол, възраст, образование, трудов стаж, 
ниво в йерархията. Основната цел на изследването е да бъдат установени цен-
ностните предпочитания към типовете култури, както и доминиращите културни 
практики в частни и държавни български организации. Приложен е моделът за 
изследване на културните практики на Хофстеде, адаптиран от Соня Карабельо-
ва за българския социо-културен контекст, където се анализират доминиращите 
културни практики по измеренията „разстояние до властта“, „индивидуализъм 
– колективизъм“, „избягване на неопределеността“. Също така е използван и 
OCAI на Камерън и Куин за изследване на ценностни предпочитания към типа 
култура: йерархична, адхократична, пазарна, кланова. Данните са обработени в 
SPSS ver. 21 и за целите на анализа са приложени дескриптивна статистика, ко-
релационен анализ, регресионен и дисперсионен анализ (ANOVA). Резултатите 
показват значими вариации при измеренията на изследваните културни практики 
и доминиращи ценностните предпочитания към клановия тип култура, следван от 
йерархичния, пазарния и адхократичния.

Ключови думи: организационна култура, културни практики, български ор-
ганизации
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VALUES PREFERENCES AND DOMINANT CULTURAL PRACTICES IN 
BULGARIAN ORGANIZATIONS 

Gabriela Radulova, student
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, gabriela.n.radulova@abv.bg

Abstract: The dominant cultural practices and value preferences for the type of 
organizational culture in Bulgarian organizations have been traced. The survey was 
conducted among 103 people - 51 employees from a private and 52 from a state or-
ganization for the period October 2019 - February 2020, of which men - 63.3%, wom-
en - 36.7% aged 26 to 55 years. The results of the current survey are compared with 
surveys conducted in previous years, as well as the influences of demographic factors 
such as gender, age, education, length of service, level in the hierarchy. The main goal 
of the research is to establish the value preferences for the types of cultures, as well 
as the dominant cultural practices in private and state Bulgarian organizations. The 
model for studying the cultural practices of G. Hofstede, adapted by S. Karabelova for 
the Bulgarian socio-cultural context, is applied, where the dominant cultural practic-
es by dimensions are analyzed: “Distance to power”, “Individualism - collectivism”, 
“Avoidance of uncertainty”. Cameron and Quinn’s OCAI was also used to study value 
preferences for the type of culture: hierarchical, adhocratic, market, clan. The data were 
processed in SPSS ver. 21, and for the purposes of the analysis the following analyses 
were applied: descriptive statistics, correlation analysis, regression analysis, analysis 
of variance (ANOVA). The results show significant variations in the dimensions of the 
studied cultural practices and dominant value preferences for the clan type of culture, 
followed by the hierarchical, market and adhocratic.

Key words: organizational culture, cultural practices, Bulgarian organizations

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА 
КУЛТУРА КАТО ПРЕДИКТОРИ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА В РАБОТАТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

доктор Георги Стоянов
info@georgistojanov.com

Резюме: Предпоставки за организационно развитие и промяна са наличи-
ето на подходяща култура в образователната институция и подкрепящ лидерски 
стил на директора. Лидерът има важна роля за създаването, поддържането, раз-
пространението и промяната на културата в една организация. Организационната 
култура е сред важните условия за висока лична инициативност на служителите. 
Фактор за осъществяването на организационна промяна е личната инициативност 
в работата на служителите и директора на образователната институция. Докладът 
представя настоящите, доминиращите и бъдещите желани организационни кул-
тури в изследваните институции и са отчетени (не)желанията за тяхната промяна. 
Изследвани и изведени са водещите лидерски стилове на директора и са сравне-
ни резултатите от неговата самооценка и оценките на служителите. Използван е 
корелационен анализ за проучване на връзките между отделните променливи. С 
помощта на линеен регресионен анализ са установени основните предиктори на 
личната инициативност в работата в образователната институция. 
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THE LEADERSHIP STYLE OF THE DIRECTOR AND THE 
ORGANIZATIONAL CULTURE AS PREDICTORS OF WORK INITIATIVE 

IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION

Georgi Stojanov, PhD
info@georgistojanov.com

Abstract: Prerequisites for organizational development and change are the pres-
ence of an appropriate culture in the educational institution and a supportive leadership 
style of the director. The leader has an important role to play in creating, maintaining, 
disseminating and changing the culture in an organization. Organizational culture is 
among the important conditions for high personal initiative of employees. A factor for 
the implementation of organizational change is the personal initiative in the work of 
employees and the director of the educational institution. The report presents the cur-
rent, dominant, and future desired organizational cultures in the studied institutions and 
(un)desires for their change. The leading leadership styles of the director are researched 
and derived, and the results of the self-assessment of the director and the evaluations 
of the employees are compared. Correlation analysis is used to study the relationships 
between the separated variables. With the help of linear regression analysis, the main 
predictors of personal initiative in the work in the educational institution have been 
established.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА ПРИ ЛИЦА, ЗАЕТИ  
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Даниела Юлиева 
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, Клиника по анестезиология и 

интензивно лечение – Трето отделение, daniela_iulieva@dbv.bg

Резюме: В днешно време успехът на всяка организация зависи от много фак-
тори, чийто принос се изучава активно с цел да се намерят вътрешни резерви и 
се разработят механизми на въздействие за подобряване ефективността на орга-
низацията. Отношението на персонала към работата е основен фактор за ефек-
тивността на целия производствен процес, а отношението на отделния служител 
към извършената работа се определя от обективни и субективни фактори, които 
трябва да бъдат взети под внимание при определяне политиката за качеството на 
труда. Целта на изследването е да се проучи отношението към работата на лекари 
и специалисти по здравни грижи от УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен, чрез 
анкета, включваща 25 въпроса, затворен тип. Обхванати са 70 медицински лица – 
лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в Клиниката по анестезиоло-
гия и интензивно лечение, Онкооперационния блок и Клиничната лаборатория на 
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. При анализа на резултатите бе установено, 
че не съществува статистическа разлика в отговорите на анкетираните лица от 
клиниките по отношение на работната заплата и качеството на работата, които 
еднозначно са определени като съществени фактори за удовлетвореността от ра-
ботата. Съществува статистическа връзка между необходимостта от периодич-
ното оценяване и удовлетвореността от работата, което приемаме като изискване 
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за осигуряването на ясни критерии за измерване качеството на положения труд. 
Проучването на отношението към работата при лекари и специалисти по здравни 
грижи повлиява дейността на ръководителите и свързаните с качеството на труда 
специалисти за оптимизиране на трудовата ефективност, грижата за човешките 
ресурси и удовлетвореността от работата, което трябва да бъде една от важните 
цели на здравната организация.

Ключови думи: работа, удовлетвореност, труд, лекари, специалисти по 
здравни грижи

STUDY ON THE ATTITUDE TOWARDS WORK WITH PEOPLE WORKING 
IN HEALTHCARE

Daniela Yulieva
Clinic in Anaesthesiology and Intensive Care, Oncologic Reanimation

 University Hospital „Dr. Georgi Stranski” Ltd., daniela_iulieva@dbv.bg

Abstract: Nowadays, the success of any organization depends on many factors the 
contribution of which is actively studied with the aim of finding internal reserves and de-
veloping impact mechanisms to improve the efficiency of the organization. The attitude 
of staff towards work is a major factor for efficiency of the whole production process. The 
attitude of employees towards the work that has been done is determined by objective 
and subjective factors most of which cannot be influenced by the organization, but they 
have to be taken into account when formulating the quality policy. Study of the attitude 
towards the work of doctors and health care specialists from “Dr. G. Stranski” University 
Hospital in Pleven has been conducted through a survey including 25 questions, closed 
type. 70 medical specialists were surveyed – doctors and health care professionals who 
work in the Clinic of Anesthesiology Intensive Care, Onco Surgery Unit and Clinical 
Laboratory of the University Hospital “Dr. G. Stranski” – Pleven. An analysis of the 
results revealed that there is no statistical difference in the responses of the respondents 
from the surveyed clinics in terms of salary and quality of work. On the other hand, there 
is a link between periodic evaluation and job satisfaction. The study of characteristics of 
the organizational behavior of doctors and healthcare specialists will define the work of 
managers and specialists to improve the use of human resources and work satisfaction in 
order to achieve the goals of the health organization.

Key words: work, satisfaction, manual labor, doctors, healthcare specialists

ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И ЛИЧНОСТНИ ВЪЗДЕйСТВИЯ ВЪРХУ 
ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ В РАБОТАТА

доцент д-р Ергюл Таир
департамент „Психология“, Институт за изследване на населението и човека, 

Българска академия на науките, ergyul_tair@yahoo.com

Резюме: Редица фактори оказват влияние върху физическото и психично-
то здраве в работата. В настоящия доклад са представени възрастовите, полови-
те и личностните въздействия върху психичното здраве, измерено с модела на 
Уор (Warr, 1990), дефиниран чрез три принципни компонента: компетентност 
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в работата (конструкт, свързан с личната ефективност); аспирации в работата 
(концепт, свързан с развитието) и негативен пренос от работата (или степента, 
в която професионалният живот оказва влияние върху другите сфери на актив-
ност). Извадката на изследването обхваща 526 лица на възраст от 20 до 67 години 
(М = 42,45 години), от които 127 мъже и 398 жени, повечето с висше образование 
(90%), заети в сектори, като ИТ, аутсорсинг, финанси, образование, администра-
ция, социални дейности и др. Резултатите свидетелстват като цяло за понижава-
не на стойностите по отделните компоненти на психичното здраве с възрастта. 
Личностните черти от модела на Големите пет са значими предиктори на пси-
хичното здраве. Най-значимо влияние се установява върху преноса на негативни 
преживявания от работата към другите сфери на активност, като доброжелател-
ността умерено повишава, а екстраверсията слабо снижава преноса, най-вече при 
жените. Налице е значимо въздействие на чертата „отвореност към нов опит и 
съзнателност върху аспирациите“, докато компетентността в работата се опреде-
ля най-вече от чертата „съзнателност“. Доброжелателността слабо снижава както 
компетентността, така и аспирациите в работата. Предложени са някои възмож-
ности за повишаване на благополучието и психичното здраве в работата, които 
вземат под внимание и личностните черти на служителите. 

Ключови думи: личностни черти, компетентност и аспирации в работата, 
негативен пренос от работата 

AGE, GENDER, AND PERSONALITY EFFECTS ON JOB RELATED 
MENTAL HEALTH

Ergyul Tair, Associate Professor, PhD 
Psychology Department, Institute for Population and Human Studies, 

Bulgarian Academy of Sciences, ergyul_tair@yahoo.com 

Abstract: Different factors have influence on physical and mental health at work. 
The paper presents age, gender, and personality-trait effects on job related mental 
health, as measured by P. Warr’s model (Warr, 1990), defined by three principal com-
ponents: competence (a construct related to personal effectiveness); aspiration (a devel-
opment-related concept) and a negative job carry-over (or the extent job affects other 
areas of life). The sample included 526 people aged 20 to 67 years (M = 42.45 years), 
as 127 men and 398 women, most of them with higher education (90%), employed in 
sectors such as IT, outsourcing, finance, education, administration, social activities, 
etc. The results indicated a decrease in the job related mental health components with 
age. The Big Five personality traits are predictors of job related mental health. The 
most significant influence is found on the negative job carry-over, as Agreeableness 
moderately increases, and Extraversion slightly reduces the negative carry-over, espe-
cially in women. The traits Openness to experience and Consciousness have significant 
effects on job aspirations, while the job competence is determined mostly by the trait 
Consciousness. The trait Agreeableness slightly reduces both job competence and as-
pirations. Some ideas for well-being and mental health promotion at work focusing on 
the personal traits of employees are offered.

Key words: personality traits, job competence, job aspiration, negative job carry-over
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА АДАПТИВНОСТ (AGILITY)

Ивайло Илиев, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ivo.iliev@gmail.com

Резюме: Докладът представя резултатите и изводите от пилотно изследване 
на организационната адаптивност или гъвкавост (agility) в 5 български компании. 
Изследването прилага методиката на Кристофър Уорли, Томас Уилямс и Едуард 
Лоуър III, която изследва четири систематично прилагани практики, елементи на 
организационната гъвкавост: изграждане на стратегия, възприемане на промени-
те в средата, тестване и учене от опита и имплементиране на промените. Данните 
от изследването са комбинирани с информация от структурирани интервюта с из-
пълнителните директори на изследваните компании с цел събиране на качествена 
информация за факторите, влияещи върху всяка от четирите практики. Предста-
вени са данни от пилотното изследване и приложение на скалата и хипотези за 
факторите, които оказват влияние върху всяка от практиките – елементи на орга-
низационната гъвкавост. 

Ключови думи: организационна гъвкавост, изграждане на стратегия, анализ 
на външната среда, въвеждане на промени, организационно учене

ASSESSING ORGANIZATIONAL AGILITY

Ivailo Iliev, PhD student
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, ivo.iliev@gmail.com 

Abstract: The paper presents the results and conclusions of a pilot study of or-
ganizational agility in 5 Bulgarian companies. The study uses the survey of Christopher 
G. Worley; Thomas Williams and Edward E. Lawler III, which assesses four routines – 
elements of organizational agility: Strategizing, Perceiving, Testing and Implementing. 
The survey data is combined with the information from structured interviews with the 
CEOs of the assessed companies, aiming to collect quantitative information about the 
factors influencing each of the four routines. The paper presents the data from the pilot 
application of the survey and hypothesis for the factors, influencing each of the routines 
– elements of organizational agility.

Key words: organizational agility, developing strategy, analysis of external envi-
ronment, implementing changes, organizational learning 

СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРОМЯНА  
КАТО ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА – 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Ивайло Илиев, докторант 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ivo.iliev@gmail.com

Резюме: Докладът е теоретичен обзор на скали от утвърдени и прилагани 
методики за диагностика на организационната култура, които измерват характе-
ристики на културата, свързани със способността на организацията да се про-
меня. Разгледани са теоретичните модели, на които е основана всяка от скалите. 
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Всяка от методиките е представена с кратко описание и ключови характеристики. 
Предложен е сравнителен анализ на следните критерии: цел и приложение на 
методиката, психометрични характеристики, дизайн на изследването.

Ключови думи: организационна култура, готовност за промяна, скали за 
оценка на организационната промяна

SCALES FOR MEASURING ORGANIZATION’S READINESS FOR 
CHANGE AS A CHARACTERISTIC OF ORGANIZATIONAL CULTURE – 

COMPARISON ANALYSIS

Ivailo Iliev, PhD student
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, ivo.iliev@gmail.com

Abstract: The paper is a theoretical overview of scales from established and 
widely applied methodologies for diagnostics of organizational culture which measure 
cultural dimensions linked to the ability of organizations to implement change. The 
theoretical models, on which each of the scales is based, are described. Each of the 
methodologies is presented with a short description and key features. A comparison 
analysis is offered, comparing the methodologies on the following criteria: goals and 
application of the methodology; psychometric characteristics; survey design. 

Key words: organizational culture, readiness for change, scales for diagnosing 
organizational culture

ВЗАИМОВРЪЗКА НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ САМОКОНТРОЛ  
И СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ЕЛИТНИ СПОРТИСТИ

главен асистент Иван В. Иванов 
 Национална спортна академия, ywan13@abv.bg

Резюме: Големите изисквания в спорта могат да са едно от най-големите 
препятствия по пътя към постиженията на състезателите. Това е процес, който 
води до различни по сила и вид емоции и в много случаи тяхното овладяване и 
контрол са в основата на възможността за реализация на спортистите. Недоста-
тъчният емоционален самоконтрол може да е причина за редица негативни проя-
ви преди и по време на състезание – невъзможност за управление на вниманието, 
импулсивно поведенческо отреагиране, конфликти със съотборници, неизпълне-
ние на треньорски указания или невъзможност да бъдат разбрани. В основата на 
настоящото изследване е връзката между овладяването на емоционалните проце-
си и постигнатите успехи, колко силно е влиянието между двете и каква е степен-
та, в която самоконтролът повлиява спортната изява.

Ключови думи: емоционален самоконтрол, спортни постижения, емоцио-
нални процеси

INTERRELATIONS BETWEEN EMOTIONAL SELF-CONTROL AND 
SPORT PERFORMANCE OF ELITE ATHLETES

Ivan Ivanov, Chief Assistant
National Sports Academy, Sofia, ywan13@abv.bg
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 Abstract: High demands in sports could be one of the biggest obstacles along the 
way to competitors’ achievements. This is a process that leads to emotions different in 
strength and type, and in many cases their mastery and control are on the basis of the 
possibility of realization of athletes. Insufficient emotional self-control could be the 
cause of a number of negative manifestations before and during a competition - inabili-
ty to control attention, impulsive behavioral response, conflicts with teammates, failure 
to follow coaching instructions or inability to understand. Essentially the present study 
points out the relationship between mastering emotional processes and achieving suc-
cess; how strong the influence between both is and what the degree to which self-con-
trol influences sports performance is.

Key words: emotional self-control, sport performance, emotional processes 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА И ПОЛОВО-РОЛЕВИ 
СТЕРЕОТИПИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

главен асистент д-р Ирина Топузова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, irina_t@swu.bg

Резюме: Темата за удовлетвореността от работата е от значимите, често 
интерпретирани и анализирани теми в специализираната литература по психо-
логия и в гранични на психологията научни области. Дискусията за полово-ро-
левите стереотипи на работното място; социалните роли; половите неравенства; 
предразсъдъците, свързани с пола и връзката им с удовлетвореността от труда 
безспорно става все по-актуална в наши дни. В доклада са представени резулта-
тите от изследване, целящо проучването на взаимовръзката между факторите за 
удовлетвореност и полово-ролевите стереотипи на работното място. В резултат 
на факторен анализ са изведени аспектите на удовлетвореността от работата. Ре-
зултатите от корелационния анализ показват наличието на корелационна зависи-
мост между всички фактори за удовлетвореност от работата и полово-ролевите 
стереотипи. 

Ключови думи: удовлетвореност от работата, полово-ролеви стереотипи, 
социални роли

JOB SATISFACTION AND GENDER-ROLE STEREOTYPES IN THE 
WORKPLACE

Irina Topuzova, Chief Assistant, PhD
“Neofit Rilski” South-West University, irina_t@swu.bg

Abstract: The topic of job satisfaction is one of the significant, and much in-
terpreted and analyzed topics in the specialized literature in Psychology and in Psy-
chology interdisciplinarity. The discussion about gender-role stereotypes in the work-
place, social roles, gender inequalities, gender prejudices and their connection with job 
satisfaction is undoubtedly becoming more and more relevant nowadays. The article 
presents the results of a study aimed at examining the relationship between satisfaction 
factors and gender-role stereotypes in the workplace. As a result of factor analysis, the 
aspects of job satisfaction are derived. The results of the correlation analysis show the 
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existence of a correlation between all factors of job satisfaction and gender-role stere-
otypes.

Key words: job satisfaction, gender-role stereotypes, social roles

ПОКОЛЕНЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ В МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА  
И ЦЕННОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРУДА

главен асистент д-р Ирина Топузова
Югозападен университет „Неофит Рилски“, irina_t@swu.bg

Резюме: Темата за поколенческите различия на работното място добива все 
по-голяма популярност през последното десетилетие. Актуалността ѝ в наши 
дни най-често се свързва с иновациите и новите технологични, социални и дру-
ги изисквания на средата, автоматизирането и модернизацията на професиите, 
динамиката на работната среда, демографските прогнози за катастрофално заста-
ряване на трудовите колективи и с възможността да бъдат предсказвани и уп-
равлявани последствията от „сблъсъка на поколенията“, водещи до текучество 
на персонала, пропиляване на човешки потенциал, множество междуличностни 
и организационни конфликти и здравословни проблеми, причинени от стрес на 
работното място. В статията са представени резултатите от изследване, целящо 
проучването на поколенческите различия в мотивацията за работа и ценностите, 
свързани с труда, както и взаимовръзките между тях. Анализът на резултатите 
показва, че обособените по възраст групи се отличават по отношение на мотива-
ционния си и ценностен профил. Изследваните лица, принадлежащи към групата 
от генерация Y и x, имат свои специфични водещи инструментални и терминал-
ни ценности. В резултат на факторен анализ са изведени аспектите на мотиваци-
ята за работа за отделните групи. Резултатите от корелационния анализ показват 
наличието на положителна корелационна зависимост между всички фактори за 
мотивация за работа и водещите инструментални и терминални ценности. 

Ключови думи: поколенчески различия; мотивация за работа; ценности, 
свързани с труда

GENERATIONAL DIFFERENCES IN MOTIVATION FOR WORK AND 
WORK-RELATED VALUES

Irina Topuzova, Chief Assistant, PhD
“Neofit Rilski” South-West University, irina_t@swu.bg

Abstract: The topic of generational differences in the workplace has become in-
creasingly popular over the last decade. Its relevance today is most often associated 
with innovation and new technological, social and other. environmental requirements, 
automation and modernization of professions, the dynamics of the work environment, 
demographic forecasts for catastrophic aging of labor collectives and the ability to pre-
dict and manage the consequences of the “generational clash” leading to staff turnover, 
squandering human potential, numerous interpersonal and organizational conflicts, and 
health problems caused by stress at work. The article presents the results of a study 
aimed at examining the generational differences in work motivation and work-related 



183

values, as well as the relationships between them. The analysis of the results of the 
conducted research shows that the age groups differ in terms of their motivational and 
value profile. The subjects belonging to the group of generation Y, and those of gener-
ation x, have their own specific leading instrumental and terminal values. As a result 
of factor analysis, the aspects of work motivation for the individual groups are derived. 
The results of the correlation analysis show the presence of a positive correlation be-
tween all factors for work motivation and the leading instrumental and terminal values.

Key words: generational differences, work motivation, work-related values

ОЦЕНКА НА ОТЧУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА И ПЕРЦЕПЦИИТЕ  
КЪМ СРЕДАТА ПРИ УЧИТЕЛИ

професор дпсн Майяна Митевска
УНИБИТ, m.mitevska@unibit.bg

Емил Кочов 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, emil.kochov@abv.bg

Резюме: Проследени са факторите, които влияят върху отчуждението от 
труда при учители. Проучването е проведено сред 87% от учителите в една и 
съща образователна среда, между 26 и 65-годишна възраст, за периода март-май 
2020 г. От тях 11,8% са мъже, а 88,2% – жени. Търсени са фактори от личностен 
и средови характер, които влияят върху отчуждението в трудова среда като по-
следна крачка преди скъсването на връзката между индивида и неговото трудово 
поведение на дадено работно място. Приложени са методиките на А. Величков и 
М. Радославова за оценка на отчуждението от работата, както и на А. Величков 
и Г. Петков за диагностика на перцепциите към средата. Използвани са редица 
статистически методи и процедури, с които се установяват взаимовръзки и вли-
яния при изследваните конструкти, както и на пола, възрастта, образователния 
ценз, общия трудов стаж и стажа на конкретното работно място, позицията в ор-
ганизацията. Допълнително се прави сравнение между изследваното училище и 
друга образователна среда по отношение на перцепциите към средата. Данните 
са обработени с SPSS-21. Резултатите показват, че перцепциите към средата като 
престижност и натоварване влияят върху отчуждението от труда. Изследването 
на перцепциите към средата и отчуждението от труда дава възможност да се про-
следят промени в организационното поведение.

Ключови думи: отчуждение от труда, перцепции към средата, учители

ASSESSMENT OF THE ALIENATION FROM WORK AND PERCEPTIONS 
OF THE ENVIRONMENT WITH TEACHERS

Mayiana Mitevska, Professor, DSc
UNIBIT, m.mitevska@unibit.bg

Emil Kochov
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, emil.kochov@abv.bg

Abstract: The factors influencing the teachers’ alienation from work are traced. 
The survey was conducted among 87% of teachers in the same educational environ-
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ment for the period March - May 2020, of which 11.8% are men and 88.2% - women 
between 26 and 65 years of age. Factors of personal and environmental nature are 
sought which influence the alienation in the work environment as the last step before 
the severance of the connection between the individual and his work behavior at a 
given workplace. The methods applied are those of A. Velichkov and M. Radoslavova 
for assessment of the alienation from work, as well as of A. Velichkov and G. Petkov 
for diagnostics of the perceptions to the environment. A number of statistical methods 
and procedures have been used to establish relationships and influences in the studied 
constructs, as well as gender, age, educational qualifications, total length of service and 
length of service in the specific job, position in the organization. Additionally, a com-
parison is made between the studied school and another educational environment in 
terms of perceptions of the environment. Data are processed with SPSS-21. The results 
show that perceptions of the environment as prestige and workload affect the alienation 
from work. The study of perceptions of the environment and the alienation from work 
makes it possible to track changes in organizational behavior. 

Key words: alienation from work, perceptions of the environment, teachers 

ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ 
ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ

доктор по психология Мартина Трушева-Найденова
troucheva@abv.bg

Резюме: Понятието „култура на безопасност“ се използва, за да подчертае, 
че безопасността при високорисковите системи не може да бъде сведена само 
до техническата надеждност, а по-скоро принадлежи на цялата социо-техниче-
ска система. Организациите, които проектират, произвеждат, експлоатират и кон-
тролират високорискови технологии, създават безопасността чрез всекидневни 
решения и действия, свързани с нейното поддържане. Промишлеността се ха-
рактеризира с най-голям интерес към поведенческите резултати от културата на 
безопасност, тъй като те са по-осезаеми и достъпни по отношение на всекиднев-
ните операции. Настоящият доклад представя резултати от проведено емпирично 
изследване в атомната електроцентрала „Козлодуй“, свързано с превантивното 
здравно поведение на служителите, за което се смята, че допринася за положи-
телния им здравен статус, и с начина, по който съществуващата култура на безо-
пасност в изследваната организация повлиява това конкретно поведение. За цел-
та е съставен въпросник за измерване равнището на организационната култура на 
безопасност и скàла, измерваща превантивното здравно поведение на служите-
лите. Резултатите разкриват статистически значимо влияние на културата на без-
опасност върху индивидуалното здравно поведение. Установява се, че високото 
равнище на индивидуалното здравно поведение се определя от високото равни-
ще на културата на безопасност, характеризираща се с насоченост към обучение 
и компетентност, поддържане на добра система за докладване на инциденти и 
ефективно лидерско поведение за безопасност. 

Ключови думи: организационна култура; култура на безопасност; преван-
тивно здравно поведение
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INFLUENCE OF THE SAFETY CULTURE ON INDIVIDUAL HEALTH 
BEHAVIOR

Martina Trusheva-Naidenova, PhD
troucheva@abv.bg

Abstract: The term safety culture is used to emphasize that safety in high-risk 
systems cannot be reduced only to technical reliability but rather belongs to the whole 
socio-technical system. Organizations that design, manufacture, operate and control 
high-risk technologies create safety through daily maintenance of decisions and ac-
tions. Industry is characterized by the greatest interest in the behavioral outcomes of 
a safety culture, as they are more tangible and most accessible in terms of day-to-day 
operations. This report presents the results of an empirical study, conducted at the nu-
clear power plant, related to the preventive health behavior of employees, which is 
considered to contribute to their positive health status and the way the existing safety 
culture in the studied organization influences this specific behavior. For this purpose, 
a questionnaire was compiled to measure the level of organizational safety culture and 
a scale was created in order to measure the preventive health behavior of employees. 
The results reveal a statistically significant impact of safety culture on individual health 
behavior. It is established that a high level of individual health behavior is determined 
by a high level of safety culture, characterized by a focus on training and competence, 
maintaining a good incident reporting system and effective safety leadership behavior.

Key words: organizational culture, safety culture, preventive health behavior

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В ОРГАНИЗАЦИИ С ВИСОКА СТЕПЕН  
НА РИСК

доктор по психология Мартина Трушева-Найденова
troucheva@abv.bg

Резюме: Наблюдава се засилен интерес както от изследователи, така и от ор-
ганизации към създаването и използването на практическа скàла за измерване на 
организационния здравен климат. Две са основните причини за това – нараства-
щите разходи за здравеопазване и многобройните негативни резултати, свързани 
с лошото здравословно състояние на служителите. Превенцията на здравето в 
организацията оказва влияние не само върху физическото, но и на психичното 
здраве. Необходимо е всяка организация, поддържаща климат на добро здраве, да 
мисли не само за последиците, свързани с влошеното физическо здраве на слу-
жителите, но и за стабилността на психичното им здраве, чието влошаване също 
би довело до отсъствия от работа и спад в производителността. Предмет на на-
стоящия доклад е емпирично изследване на равнището на превенция на здравето 
на служителите в организация с висока степен на риск. За измерване на превен-
цията на здравето в организацията специално е създаден въпросник, базиран на 
концепциите за здравен климат в организацията. Резултатите от изследването по-
казват, че позицията в организационната йерархия, както и категорията персонал 
извеждат различия в перцепцията за организационните политики за превенция на 
здравето. За индивидуалното здравно поведение определящ позиционен фактор 
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е единствено сменността на работното място с по-специфичните условия и огра-
ничения, които тя създава при грижата за собственото здраве. За провеждането 
на успешна политика на превенция на здравето е необходим цялостен подход, 
подкрепен с желание и търпение от страна на управлението за постигане на дъл-
готрайни резултати. 

Ключови думи: превенция на здравето, организационен здравен климат, ин-
дивидуално здравно поведение 

HEALTH PROMOTION IN HIGH-RISK ORGANIZATIONS

Martina Trusheva-Naidenova, PhD
 troucheva@abv.bg

Abstract: There is a growing interest of both researchers and organizations in creat-
ing and using a practical scale to measure the organizational health climate. There are two 
main reasons for this growing interest: rising healthcare costs and the many negative out-
comes associated with poor employee health. The prevention of health in the organization 
has an impact on both physical and mental health. Every organization that maintains a cli-
mate of good health needs to think not only about the consequences associated with the de-
teriorating physical health of employees but also about the stability of their mental health, 
the deterioration of which would also lead to absenteeism and reduced productivity. The 
subject of this report is an empirical study of the level of employee health promotion in a 
high-risk organization. A special questionnaire has been created based on the concepts of 
organizational health climate in order to measure the health promotion in the organization. 
The results of the study show that the position in the organizational hierarchy, as well 
as the category of staff, show differences in the perception of organizational policies for 
health promotion. For the individual health behavior, the determining positional factor is 
only the shift work with its specific conditions and restrictions regarding one’s own health 
care. A successful health promotion policy requires a comprehensive approach supported 
by the will and patience of the management to achieve long-term results.

Key words: health promotion, organizational health climate, individual health 
behavior

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА НАГЛАСА 
НА КОУЪРКИНГ ОБИТАТЕЛИТЕ

доктор по психология Миряна Станчева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, stancheva.miryana@gmail.com

Резюме: С цел да проверим дали хората, които избират да работят в споде-
лени работни пространства (коуъркинг пространства), имат специфичен личнос-
тен профил, ние избрахме, от една страна, да изследваме определени техни лич-
ностни характеристики, а от друга – нагласите им, свързани с предприемачество-
то. По този начин искаме да проверим общоприетото допускане, че работещите в 
коуъркинг пространства са креативни, иновативни и силно предприемчиви. Про-
ведено бе количествено изследване сред 98 коуъркинг обитатели, принадлежащи 
към коуъркинг пространства в България, Германия и Испания. Изследователската 
батерия се състои от 3 методики – въпросник за изследване на индивидуализъм 
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– колективизъм (Wagner III, 1995; Илиева, 2009); въпросник за оценка на адап-
тивно-иновативен стил – KAI ( Kirton, 1976; Василева-чачева, 2003) и въпросник 
за изследване на ориентацията на предприемаческата нагласа – Entrepreneurship 
Attitude Orientation – EAO (Huefner, Hunt & Robinson, 1996), базиран концептуал-
но върху личностните черти, очертани като най-често проявяващи се сред пред-
приемачите – потребност от постижения, локус на контрол, самооценка и инова-
ция. Въпросникът се прилага и апробира за първи път в български условия, като 
данните позволяват да поставим началото на стандартизацията на тази методика 
у нас. Получените резултати показват, че коуъркинг обитателите имат изразена 
насоченост към колективистичност, цялостна тенденция към прилагане на адап-
тивен когнитивен стил и изразена предприемаческа нагласа със силна ориентация 
към постижения, генериране и имплементиране на иновации. 

Ключови думи: коуъркинг, споделено работно пространство, личностни ха-
рактеристики, предприемачество, иновации

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP 
ATTITUDE ORIENTATION OF COWORKING COMMUNITY MEMBERS

Miryana Stancheva, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, stancheva.miryana@gmail.com 

Abstract: In order to verify if those who make the decision to join coworking 
spaces have a specific personal profile, we examined on one hand, different personal 
characteristics, and on the other - their entrepreneurship attitude orientation. We con-
ducted a quantitative research amongst 98 coworking representatives, who are part of 
coworking spaces located in Bulgaria, Germany, and Spain. Our research methodology 
consists of 3 questionnaires - Wagner’s Individualism-Collectivism questionnaire (J. 
Wagner III, 1995; Ilieva, 2009); KAI questionnaire, based on Kirton’s Adaptation-Inno-
vation theory (M.J. Kirton, 1976; Vasileva-Chacheva, 2003) and the Entrepreneurship 
Attitude Orientation (EAO) questionnaire (Huefner, Hunt & Robinson, 1996) which is 
conceptually based on the most common entrepreneurial personal traits - attitude to-
wards achievement, personal control, self-esteem and innovation. The latter question-
naire was used for the first time in Bulgaria, which allowed us to initiate its approbation 
and standardization. The results of the study showed that those who work in coworking 
spaces were predominantly collectivistic, with an overall tendency to apply adaptive 
cognitive style and with an entrepreneurial attitude, oriented towards achievements and 
implementation of innovative ideas.

Key words: coworking, shared workspace, personal characteristics, entrepre-
neurship, innovation

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ  
В СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ (СТАРТЪПИ/STARTUPS)

доктор по психология Момчил Станишев
постдокторант-изследовател, Философски факултет, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, mstanisheff@gmail.com 
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Резюме: Актуалността и иновативността на концепцията за стартиращи-
те компании в световен мащаб и появата ѝ в България преди години създава 
необходимостта от по-задълбочено изследване на феномена. Безспорно едно 
изследване на изграждането на лидерски и организационен капацитет в стар-
тиращи компании от различни сектори би имало сериозен принос както за на-
уката, така и за реалния бизнес. Докладът цели да разгледа по какви начини 
би било удачно да се изгради лидерски потенциал в стартъпи, които по през-
умпция са с по-плоска структура, така че да не попаднат в капана на „бюро-
кратичността“. Повечето създатели на стартиращи компании същевременно са 
и лидери на своя бизнес, но невинаги уменията и капацитетът на създателите 
са достатъчни, за да бъде създадена среда, която да гарантира устойчивост на 
стартиращото предприятие. Поради тази причина в доклада са показани и ин-
струменти, с които да бъдат изследвани тези липси сред стартиращите ком-
пании и в частност в стила, поведението и капацитета на основателя на такъв 
един стартъп. От друга страна много стартиращи компании страдат от липсата 
на организационен капацитет не само в зародиш, но и след години на пазара. 
Поради това в доклада са изследвани организационната структура и потенци-
алът на стартъпи от различни сектори, като се очаква резултатите да покажат 
какви стъпки и подходи следва да бъдат предприети от лидерите на такива ор-
ганизации, за да укрепнат бизнеса и да сведат предварително грешките си до 
минимум в своите дейности. 

BUILDING LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL CAPACITY IN 
STARTING COMPANIES (STARTUPS)

Momchil Stanishev, PhD
Researcher, Philosophy Faculty, “St. Kliment Ohridski” Sofia University, 

mstanisheff@gmail.com

Abstract: The topicality and innovation of the concept for start-ups world wide 
and its appearance in Bulgaria years ago creates the need for a more in-depth study 
of the phenomenon. Undoubtedly, a study of building leadership and organizational 
capacity in startups from different sectors would make a significant contribution to 
both science and real business. The report aims to look at ways in which it would be 
appropriate to build leadership potential in startups that are presumably flatter so that 
they do not fall into the trap of “bureaucracy”. For the most part, startup founders 
are also leaders in their business, but the skills and capacity of startup owners are 
not always sufficient to create an environment that ensures the sustainability of the 
startup. For this reason, the report also shows tools to explore these short comings 
among startups, and in particular in the style, behavior and capacity of the founder of 
such a startup. On the other hand, many startups suffer from a lack of organizational 
capacity, not only in its infancy, but also after years in the market. For this reason, the 
report examines the organizational structure and potential of startups from different 
sectors, and the results are expected to show what steps and approaches should be 
taken by the leaders of such organizations to strengthen the business and minimize 
the mistakes in their activities.
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ТРЕТАТА РЕВИЗИЯ NEO ЛИЧНОСТЕН 
ВЪПРОСНИК (NEO PI-3™ )

доктор по психология Николай Николов
директор „Научни изследвания и развитие“ в „Прометрикс“ ООД, 

nnikolov@prometirks.com 
Мила Атанасова

консултант „човешки ресурси и организационно развитие“, Прометрикс“ ООД, 
m.atanasova@prometriks.com 

Резюме: Настоящият доклад представя основните резултати от българската 
адаптация на третата ревизия на NEO личностен въпросник (NEO PI-3™) на Пол 
Коста и Робърт Макрей. Изложен е подходът на авторите на българската адапта-
ция при превода на въпросника, описана е българската нормативна извадка, върху 
чиито резултати са изведени националните норми на въпросника, и са представе-
ни резултатите от проверката на надеждността и валидността на теста в българ-
ски условия. Данните от проверките на вътрешната консистентност, тест-ретест 
стабилността на оценките по скали, както и от проучването на конструктната и 
критериалната валидност на българската адаптация на въпросника показват, че 
българската версия на NEO PI-3 е еквивалентна в психометрично отношение на 
оригиналния тест.

Ключови думи: личност, Голяма петорка, NEO PI-3, личностен въпросник, 
психология на личността

BULGARIAN ADAPTATION OF THE NEO PERSONALITY INVENTORY™ 
- 3 (NEO PI-3™) 

Nikolai Nikolov, PhD
Director of Scientific Research and Development at Prometriks Ltd.,  

nnikolov@prometirks.com 
Mila Atanasova

Consultant in Human Resources and Organizational Development at Prometriks Ltd., 
m.atanasova@prometriks.com 

Abstract: Thе report presents the main results of the Bulgarian adaptation of 
the third revision of the NEO Personality Inventory™ (NEO PI-3™) by Paul Costa 
and Robert McCrae. In our paper we discuss the approach used by the authors of 
the Bulgarian adaptation in the translation of the items, the characteristics of the 
Bulgarian normative sample and the results from the studies of reliability and va-
lidity of the questionnaire in the Bulgarian context. The results from the study of 
internal consistency and test-retest stability of the scales, as well as the studies of 
the constructive and criterion validity of the Bulgarian adaptation of the question-
naire show that the Bulgarian version of NEO PI-3™ is psychometrically equiva-
lent to the original test.

Key words: personality, the Big Five, NEO PI-3™, personality questionnaire, 
personality psychology 
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БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИКА ЗА МОТИВАЦИЯ  
ЗА ПОСТИЖЕНИЯ НА ШУЛЕР И ПРОХАЗКА – INVENTORY (AMI)

доктор по психология Николай Николов
директор „Научни изследвания и развитие“ в „Прометрикс“ ООД,

nnikolov@prometirks.com
Мирела Великова

консултант „човешки ресурси и организационно развитие“, „Прометрикс“ ООД 
m.velikova@prometriks.com

Резюме: Докладът представя българската адаптация на Въпросника за 
мотивация за постижения (AMI) на Хайнц Шулер и Михаел Прохазка. AMI 
е самооценъчен въпросник, който може да се използва за подбор на кандида-
ти за работа, кариерно консултиране и оценка на потенциала на служители в 
различни по тип и големина организации. В доклада са представени данни за 
българската нормативна извадка, върху чиито резултати са изведени нацио-
налните норми на въпросника, и резултатите от проверката на надеждност-
та и валидността на скалите на теста в български условия. Събраните данни 
от проверките на вътрешната консистентност, тест-ретест стабилността на 
оценките по скали, както и от проучването на конструктната и критериалната 
валидност на българската адаптация на въпросника показват, че българската 
версия на AMI е еквивалентна в психометрично отношение на оригиналния 
тест.

Ключови думи: мотивация, личностно развитие, мотивационен профил, 
подбор, професионално развитие 

BULGARIAN ADAPTATION OF THE ACHIEVEMENT MOTIVATION 

Nikolai Nikolov, PhD
Director of Scientific Research and Development at Prometriks Ltd.,  

nnikolov@prometirks.com 
Mirela Velikova

Consultant in Human Resources and Organizational Development at Prometriks Ltd., 
m.atanasova@prometriks.com

Abstract: The report presents the Bulgarian adaptation of the Achievement   
Motivation Inventory (AMI) by Heinz Schuler and Michael Prochaska. AMI is a 
self-assessment questionnaire that can be used for personnel selection, career coun-
seling and assessment of the potential in organizations. The paper presents the Bul-
garian normative sample and the results from the studies of the reliability and va-
lidity of the scales in the Bulgarian context. The data collected from the research on 
the internal consistency, test-retest stability of the scales, as well as from the study 
of the constructive and criterion validity of the Bulgarian adaptation of the question-
naire show that the Bulgarian version of AMI is psychometrically equivalent to the 
original test.

Key words: motivation, personality development, motivation profile, selection, 
professional development
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AS A CONDITION FOR THE 
READINESS OF UNIVERSITY PROFESSORS FOR ORGANIZATIONAL 

CHANGE

Oksana Isaeva, Associate Professor, PhD
Higher School of Economics, Russia, oisaeva@hse.ru

Svetlana Savinova, Associate Professor, PhD
Higher School of Economics, Russia, ssavinova@hse.ru

Igor Volkov, PhD
National Research Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky, Russia, 

vig19@yandex.ru

Abstract: Objective: to study the features of psychological well-being and its 
impact on the readiness of university professors for organizational changes. The study 
involved 101 university professors (12.9% of men, 87.1% of women) in the field of 
management, economics, psychology, law from the Russian Federation. The age of 
respondents is 22-62 years. Measurements: «Readiness for organizational changes» 
(D. Holt), «Psychological well-being» (K. Riff), author’s questionnaire for studying the 
attitude of University professors to implementation of organizational changes. Results: 
The results of the study show a high level of awareness of professors of the upcom-
ing changes: 92% of respondents understand the content and essence of the changes. 
The attitude towards change is rather negative (80.2% of professors have a negative 
attitude). About a third of teachers (28.7%) do not want to participate and support in-
novations, and 27.7% take a neutral position on this issue. At the same time, the level 
of own knowledge for the introduction of innovations is assessed by teachers as more 
than sufficient (only 7.9-12.9% are not confident in their abilities to provide innova-
tions). Personal attitude to innovations directly depends on the level of psychological 
well-being of the professors: the higher the level of psychological well-being, the high-
er the readiness for organizational change, for thinking and behaving independently, 
for regulating own behavior. Conclusions: The study showed a link between the level 
of psychological well-being and the readiness for organizational change. The level of 
psychological well-being can act as a predictor of the readiness for innovation.

Key words: psychological well-being, readiness for organizational changes, uni-
versity professors

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕй УНИВЕРСИТЕТОВ  

К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

доцент Исаева Оксана Михайловна, к.псих.н.
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Резюме: Цель исследования: изучить особенности психологического благо-
получия и его влияние на готовность преподавателей университетов к организа-
ционным изменениям. Выборка исследования: В исследовании принял участие 
101 преподаватель (12,9% мужчин, 87,1% женщин) в области менеджмента, эко-
номики, психологии, педагогики, права, работающие в университетах Россий-
ской Федерации. Возраст респондентов от 22 до 62 лет. Методы исследования: 
Психодиагностическая методика «Готовность к организационным изменениям» 
Д. Холта в адаптации Е. Наумцевой, Методика оценки психологического благо-
получия К. Рифф в адаптации Трошихиной Е., Жуковской Л., авторская анкета 
для исследования отношения сотрудников университетов к организационным 
изменениям. Результаты исследования: Результаты исследования показывают 
высокий уровень информированности преподавателей предстоящих изменений – 
внедрении дистанционной формы обучения: 92% респондентов понимают содер-
жание и сущность изменений. Отношение преподавателей к изменениям скорее 
отрицательное: 80,2% преподавателей негативно относятся к вводимым измене-
ниям. Около трети преподавателей (28,7%) не хотят участвовать в нововведени-
ях и поддерживать их, и примерно столько же преподавателей (27,7%) занима-
ют нейтральную позицию в этом вопросе. Вместе с тем, уровень собственных 
знаний для внедрения нововведений оценивается преподавателями как более, 
чем достаточный (только 7,9 – 12,9% не уверены в своих силах для обеспече-
ния нововведений). Личное отношение к нововведениям напрямую зависит от 
уровня психологического благополучия преподавателя: чем выше уровень психо-
логического благополучия, тем выше готовность к организационным изменени-
ям, выше способность противостоять социальному давлению, мыслить и вести 
себя независимо, самому регулировать свое поведение. Также психологическое 
благополучие связано прямой связью с уровнем компетентности преподавателя. 
Готовность преподавателей университетов поддержать руководство в вопросах 
внедрения организационных изменений и готовность реализовывать предлагае-
мые нововведения также прямо связаны с характеристиками психологического 
благополучия. Заключение: Проведенное исследование показало наличие связи 
уровня психологического благополучия и готовности преподавателей универси-
тетов к организационным изменениям. Уровень психологического благополучия 
может выступать предиктором готовности преподавателей университетов к ново-
введениям. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, готовность к организаци-
онным изменениям, преподаватели университетов 

АВТЕНТИЧНО ЛИДЕРСТВО: КРАТЪК ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

Петко Стайков, докторант
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, petkostaykov@uni-plovdiv.bg

Резюме: Анализирани са съвременните идеи за автентичното лидерство, 
като е наблегнато на многопараметричния и многостепенния му характер. Посо-
чени са основните характеристики на автентичния лидер. Разгледани са характе-
ристиките на автентичните отношения на лидера с последователите. Описани са 
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предисторията и последствията от автентичното лидерство.
Ключови думи: автентичност, автентично лидерство, развитие на автентич-

ното лидерство, самосъзнание, доверие, морално развитие

AUTHENTIC LEADERSHIP: A BRIEF LITERATURE REVIEW

Petko Staikov, PhD student
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, petkostaykov@uni-plovdiv.bg

Abstract: The article analyzes contemporary ideas for authentic leadership. It fo-
cuses on the multiparametric and multilevel nature of authentic leadership and states 
the main characteristics of an authentic leader. In addition, the research outlines the 
characteristics of the authentic relationship between a leader and his/her followers. The 
article also describes the pre-history and the consequences that result from authentic 
leadership.

Key words: authenticity, authentic leadership, self-awareness, moral develop-
ment

ВИРТУАЛНОТО ЛИДЕРСТВО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

главен асистент д-р Плама Христова 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

доцент д-р Албена Крумова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Резюме: Виртуалното лидерство придобива все по-голяма актуалност и 
значимост за организациите в условията на глобалния пазар и пандемията на 
Covid-19. Наред с това то поставя редица предизвикателства пред виртуалните 
лидери, които изискват нови компетентности и специфични лидерски стилове. 
Настоящият доклад се фокусира върху психологическите аспекти на виртуалното 
лидерство, като въз основа на анализа на научната литература се правят важни 
теоретични обобщения и изводи за компетентностите и лидерските стилове, не-
обходими за ефективно виртуално управление на организациите. 

Ключови думи: виртуално лидерство, лидерски стил, компетентности, пан-
демия, организация

VIRTUAL LEADERSHIP – PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Plama Hristova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University 

Albena Krumova, Associate Professor, PhD 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University 

Abstract: Virtual leadership is becoming increasingly relevant and currently cen-
tral to organizations in the global marketplace and the Covid-19 pandemic context. 
Along with these, it poses a number of challenges to virtual leaders that require new 
competencies and specific leadership styles. This paper focuses on the psychological 
aspects of virtual leadership, and on the basis of an analysis of the scientific literature, 
important theoretical conclusions are drawn about the competencies and leadership 
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styles necessary for effective virtual management of organizations.
Key words: virtual leadership, leadership style, competencies, pandemic, organ-

ization

КОНФЛИКТНИ ОТНОШЕНИЯ И СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 
НА КОНФЛИКТИ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ

главен асистент д-р Плама Христова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Мила Маринова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме: Конфликтите на работното място са неизбежни и съгласно съвре-
менните тенденции в организационната психология лидерите се стремят да из-
ползват техния потенциал за създаване на организации на положителните кон-
фликти. В този процес главна роля играе подходящият избор на стил за разреша-
ването на конфликтите. Настоящият доклад представя резултатите от емпирично 
психологическо изследване, проведено сред служители от държавната админи-
страция. Въз основа на получените резултати са направени изводи и препоръки 
за ефективно управление на конфликтите. 

Ключови думи: конфликти, конфликтни отношения, стилове за разрешава-
не на конфликти, държавна администрация

CONFLICT RELATIONS AND CONFLICT MANAGEMENT STYLES 
AMONG STATE ADMINISTRATION EMPLOYEES 

Plama Hristova, Chief Assistant, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University 

Mila Marinova, MA student 
Work and Organizational Psychology, “St. Kliment Ohridski” Sofia University 

Abstract: Conflicts in the workplace are inevitable and, according to the contempo-
rary trends in the organizational psychology, leaders seek to use their potential to create 
organizations of positive conflicts. In this process, the appropriate style of conflict res-
olution plays a major role. This paper presents the results of an empirical psychological 
study conducted among public administration employees. Based on the obtained results, 
conclusions and recommendations for effective conflict management are made.

Key words: conflicts, conflict relations, conflict management styles, public ad-
ministration

ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, КОЛЕКТИВИЗЪМ И ЦЕЛЕВА ОРИЕНТАЦИЯ  
В СПОРТА 

Полина Хаджиянкова, докторант
Национална спортна академия „Васил Левски“ 

професор дн Татяна Янчева
Национална спортна академия „Васил Левски“ 
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Резюме: През последните десетилетия понятията „индивидуализъм“ и „ко-
лективизъм“ все повече привличат интереса на изследователите в областта на 
психологията. Съществува единомислие, че тези два конструкта очертават една 
от най-съществените дименсии за характеризиране на отделните култури и сле-
дователно са много полезни за разбирането и в известна степен за прогнозира-
нето на социалното поведение на човека. В областта на спортната психология 
изследванията в тази област все още са епизодични. Целта на настоящото изслед-
ване е да се проучи зависимостта между индивидуализъм, колективизъм и целева 
ориентация при състезатели от два вида колективен спорт – футбол и баскетбол. 
Изследвани са 60 състезатели от мъжки пол на възраст между 15 и 19 години, 
разделени в групи по вид спорт, възраст и квалификация. За реализиране на целта 
на изследването използвахме: 1) Методика за изследване на хоризонтален и вер-
тикален индивидуализъм и колективизъм – INDCOL (Singelis, Triandis, Bhawuk, 
and Gelfand, 1995); 2) Въпросник за изследване на целевата ориентация в спорта 
(Duda & Nicholls, 1992), адаптиран за български условия от Домусчиева-Рогле-
ва (2003). Получените резултати разкриват значими корелационни зависимости 
между целевата ориентация и индивидуализма и колективизма. Установени са 
значими различия по част от изследваните показатели в зависимост от квалифи-
кацията. 

Ключови думи: индивидуализъм, колективизъм, целева ориентация,ориен-
тация към задачата, Его ориентация, спорт. 

INDIVIDUALISM, COLLECTIVISM AND GOAL ORIENTATION IN 
SPORTS

Polina Hadjiyankova, PhD student
“Vasil Levski” National Sports Academy 

Tatiana Iancheva, Professor, DSc 
“Vasil Levski” National Sports Academy 

Abstract: In the last decades the concepts individualism and collectivism are very 
interesting for the researchers in the field of psychology. Most of them are on the same 
page about the idea that these two dimensions outline the different cultures and clearly 
are very useful for predicting in some aspects the social behavior of a person. In the 
field of sports psychology the research of this topic is still rare. The purpose of the 
present study is to explore the correlation between individualism, collectivism and goal 
orientation in athletes from two different kinds of team sports – soccer and basketball. 
There were 60 male athletes from 15 to 19 years of age who took participation in this 
study. The participants were divided into groups based on age, type of sport and qual-
ification. For the realization of the purpose of the study we used: 1) Individualism and 
Collectivism Scale – INDCOL (Singelis, Triandis, Bhawuk, and Gelfand, 1995); 2) 
The task and ego orientation in sport questionnaire (Duda & Nicholls, 1992), adapted 
for the Bulgarian context by Assoc.Pf. Gаlina Domuschieva – Rogleva, 2003. The re-
sults obtained from our study reveal significant correlations between goal orientation, 
individualism and collectivism. Significant differences have been identified according 
to some of the examined indicators, depending of the qualification.
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Key words: individualism, collectivism, goal orientation, task orientation, Ego 
orientation, sport

БИЗНЕС ПРОФИЛ И КРЕДИТЕН РИСК

професор дпсн Сава Джонев 
председател на Дружеството на психолозите в Република България,  

org_con@yahoo.com

Резюме: Кредитирането е рисков инструмент в управлението на икономиче-
ските процеси и като такъв изисква задълбочена оценка на риска. Анализират се 
финансовото, технологичното и кадровото състояние на организацията, тенден-
циите в бранша, кредитната история на кредитоискателя, бизнес намеренията му, 
пазарът на стоките и услугите, които предлага. В тази оценка важно място се пада 
на личността на клиента. В настоящата разработка със средствата на теоретич-
ния, качествения, статистическия и експертния анализ са изведени 8 личностни 
фактора, които са рискови в кредитирането: макиавелизъм, неустойчив характер, 
склонност към непремерен риск, неумение да се управлява бизнесът, демонстра-
тивна личност, ниско равнище на моралните разсъждения, корупционна култура, 
хипертимен цинизъм (мутренска култура). Оценена е тяхната тежест по отноше-
ние на ненадеждността на кредитоискателя. Предложени са норми за надеждност 
на клиента. Установени са някои социо-демографски зависимости.

Ключови думи: кредит, кредитополучател, риск, бизнес профил

BUSINESS-PROFILE AND CREDIT RISK

Sava Djonev, Professor, DSc
President of Bulgarian Psychological Society, org_con@yahoo.com

Abstract: Lending is a risky tool in the management of economy and as such, it 
requires a thorough risk assessment. The experts analyze the financial, technological, 
staff status of the organization, industry trends, credit history of the client, his business 
intentions, the market of goods and services he offers. In this assessment, it is important 
to focus on the client’s personality. In the present study by means of theoretical, qualita-
tive, statistical and expert analyzes are extracted eight personality factors that are risky 
in lending: Machiavellianism, labile character, propensity for excessive risk, failure 
to run a business, demonstrative personality, low level of moral reasoning, corruption 
culture, hyperthymic cynicism (mafia culture). The eigenvalue of each of them was as-
sessed in relation to the unreliability of the borrower. Standards for customer reliability 
are proposed. Also some socio-demographic dependencies are established.

Key words: credit, borrower, risk, business-profile

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ 
ГРУПИ С ИНСТРУМЕНТИ НА ТРАНЗАКЦИОННИЯ АНАЛИЗ

доктор по обща психология Сезгин Мюмюн Бекир 
Институт за изследване на населението и човека – БАН, sezgin1974@abv.bg

Резюме: Поради редица причини (например нисък социално-икономически 
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статус, маргинализирана социална среда, липса или недостатъчни социални уме-
ния и образование на родителите и т.н.) част от учениците в България са застра-
шени от ранно отпадане от училище и последваща липса на професионална реа-
лизация. Това от своя страна води до сериозно нарастване на младите и необразо-
вани лица, които впоследствие трудно се реализират на пазара на труда. В редица 
национални стратегии, като Стратегията за намаляване дела на преждевременно 
напусналите училище 2013 – 2020, Стратегията за образователна интеграция на 
деца и ученици от етническите малцинства 2015 – 2020, са разписани приоритети 
за работа по тези значими социални проблеми за обществото. Някои от тях са на-
сочени към подпомагане на учениците от уязвимите групи в процеса на планира-
не на кариерното им развитие. Професионалното ориентиране включва различни 
дейности, които да подпомогнат учениците при избора на образование, професия 
и бъдещо кариерно развитие. Настоящият доклад има за цел да представи три 
инструмента, базирани на теорията на транзакционния анализ, които могат да се 
използват като подход за изследване и подпомагане на професионалното ориен-
тиране на ученици от уязвими групи. Представени са инструменти за изследва-
не на его състоянията и житейските позиции като личностни характеристики и 
методика за изследване на стила на социалните взаимоотношения, измерен чрез 
знаците на признание. Разширяването на набора от инструменти за оценка на 
потенциала за развитие на учениците може да съдейства да допълни съществува-
щите програми за професионално ориентиране и кариерно развитие в училище.

Ключови думи: професионално ориентиране, личност, юношество, транзак-
ционен анализ

VOCATIONAL GUIDANCE FOR STUDENTS FROM VULNERABLE 
GROUPS WITH TRANSACTIONAL ANALYSIS TOOLS

Sezgin Myumyun Bekir, PhD
Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences

sezgin1974@abv.bg 

Abstract: Due to a number of reasons (e.g. low socio-economic status, marginal-
ized social environment, lack or insufficient social skills and education of parents, etc.) 
some students in Bulgaria are at risk of dropping out of school and subsequent lack 
of professional realization. This leads to a serious increase in young and uneducated 
people, who subsequently find it difficult to realize themselves on the labor market. 
A number of national strategies (e.g. Strategy for Reducing Early School Leaving - 
2013-2020, Strategy for Educational Integration of Children and Students from Ethnic 
Minorities 2015 - 2020) set out priorities for working on these important social issues 
for society. Some of them are aimed at supporting students from vulnerable groups in 
the process of planning their career development. Vocational guidance includes vari-
ous activities that help students choose their education, profession and future career 
development. This report aims to present three tools based on the theory of transac-
tional analysis that can be used as an approach to research and support the vocational 
guidance of students from vulnerable groups. Tools for studying ego states and life 
positions as personal characteristics and methodology for studying the style of social 
relationships, measured by the signs of recognition, are presented. Expanding the set 
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of tools for assessing students’ development potential can help complement existing 
vocational guidance and career development programs in schools.

Key words: vocational guidance, personality, adolescence, transactional analysis

ПОЗИЦИОННИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В СУБЕКТИВНОТО 
УСЕЩАНЕ ЗА КАРИЕРЕН УСПЕХ

доктор по обща психология Сезгин Мюмюн Бекир 
Институт за изследване на населението и човека – БАН, sezgin1974@abv.bg

Резюме: Целта на настоящия доклад е да представи позиционните и профе-
сионалните различия в субективното усещане за кариерен успех, измерен чрез 
компонентите „признание от другите“, „автентичност“, „личен живот“, „растеж 
и развитие“ и „удовлетвореност от професионалната реализация“. Извадката 
включва 541 лица от 4 професионални групи (медицински специалисти, инжене-
ри/архитекти, финансисти и учители) на възраст от 23 до 69 години. Получените 
резултати представят сравнително високо общо равнище на субективен кариерен 
успех и на отделните компоненти при изследваните лица. Установяват се зна-
чими различия според заеманата позиция в организацията, като ръководителите 
изразяват по-високо общо равнище на субективно усещане за кариерен успех, 
удовлетвореност от кариерата, признание от колегите и автентичност в сравнение 
с експертите и специалистите. Резултатите представят наличие на статистически 
значими различия в компонента „автентичност“, който е по-слабо изразен при 
финансистите и лицата със стаж от 10 до 20 години в сравнение с медицинските 
специалисти, учителите и лицата с трудов стаж от 31 до 56 години. 

Ключови думи: субективен кариерен успех, личност, професионална реа-
лизация

POSITIONAL AND PROFESSIONAL DIFFERENCES IN THE SUBJECTIVE 
CAREER SUCCESS

Sezgin Myumyun Bekir, PhD
Institute for Population and Human Studies - Bulgarian Academy of Sciences, 

sezgin1974@abv.bg 

Abstract: The purpose of this report is to present the positional and professional 
differences in the subjective sense of career success, measured by its components rec-
ognition by others, authenticity, personal life, personal life, growth and development 
and satisfaction with professional realization. The sample includes 541 people from 
four professional groups (medical professionals, engineers/architects, financiers, and 
teachers) from 23 to 69 years. The obtained results represent a relatively high overall 
level of subjective career success and its individual components in the people that took 
part in the survey. Significant differences are found according to the position held in the 
organization, as managers express a higher overall level of subjective career success, 
career satisfaction, recognition from colleagues and authenticity, compared to experts 
and specialists. The results present statistically significant differences in the authentici-
ty component, which is less expressed among financiers and people with 10 to 20 years 
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of work experience compared to medical professionals, teachers and people with 31 to 
56 years of work experience.

Key words: subjective career success, personality, professional realization

ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО ГРАЖДАНСКО 
ПОВЕДЕНИЕ: РОЛЯТА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КАПИТАЛ

професор дпсн Снежана Илиева 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, snilieva.su@gmail.com

доктор Биляна Любомирова 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, biliana.tsv.alex@gmail.com

Резюме: Целта на изследването е да се установи влиянието на психологиче-
ския капитал и неговите дименсии „оптимизъм“, „надежда“, „самоефикасност“ и 
„устойчивост“ за формирането на гражданско поведение в организациите. Изслед-
вани са 359 специалисти от различни сфери на дейност. Надеждата като димен-
сия на психологическия капитал има най-висока средна стойност, а оптимизмът – 
най-ниска стойност. От компонентите на организационното гражданско поведение 
най-силно изразено е общото съгласие, докато участието и лоялността имат най-ни-
ски стойности. Резултатите от корелационния анализ показват слаби и умерени вза-
имовръзки между психологическия капитал и компонентите на организационното 
гражданско поведение. Регресионният анализ потвърди ролята на психологическия 
капитал за формирането на организационно гражданско поведение. Оптимизмът е 
предиктор на лоялността, участието и алтруизма на служителите. Надеждата като 
компонент на психологическия капитал предсказва подчинението и алтруизма, а 
самоефикасността определя общото съгласие на служителите. Устойчивостта няма 
предиктивна сила по отношение на гражданското поведение. Резултатите показват, 
че психологическият капитал допринася за формирането на гражданско поведение 
в организациите и повишава както алтруизма и участието на служителите, така 
и лоялността и подчинението им на организационните норми и изисквания. Пси-
хологическият капитал може да бъде използван в развитието на програми за на-
сърчаване на проактивно, гражданско и иновативно поведение, които отиват отвъд 
задължителното ролево поведение на служителите.

Ключови думи: психологически капитал, организационно гражданско по-
ведение, участие на служителите, развитие на психологическия капитал, програ-
ми за стимулиране на проактивно, гражданско и иновативно поведение

(Публикацията е по проект „Организационни ценности и нагласи към ино-
вативно поведение при млади хора“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.)

FACTORS FOR THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOR: THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL

Snezhana Ilieva, Professor, DSc 
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, snilieva.su@gmail.com 

Biliana Lyubomirova, PhD
“St. Kliment Ohridski” Sofia University, biliana.tsv.alex@gmail.com 
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Abstract: The aim of the study is to establish the impact on psychological 
capital and its dimensions of optimism, hope, self-efficacy, and resilience for the 
formation of citizenship behavior in the organization. 359 specialists from different 
fields were studied. Hope as a dimension of psychological capital has the highest 
average value, optimism – the lowest value. In regards with organizational citizen-
ship behavior, the most expressed form is compliance, while participation and loy-
alty have the lowest values. The results of the correlation analysis show weak and 
moderate correlations between psychological capital and the components of organi-
zational citizenship behavior. Regression analysis confirmed the role of psycholog-
ical capital in the formation of organizational citizenship behavior. Optimism is a 
predictor of employee loyalty, participation, and altruism. Hope as a component of 
psychological capital predicts obedience and altruism, and self-efficacy determines 
the compliance of employees. Resilience has no predictive power on the citizenship 
behavior. The results show that psychological capital contributes to the formation 
of citizenship behavior in organizations and increases both the altruism and partic-
ipation of employees and their loyalty and obedience to organizational norms and 
requirements. Psychological capital can be used in the development of programs to 
promote proactive, citizenship and innovative behavior, which go beyond the oblig-
atory role behavior of employees.

Key words: psychological capital, organizational citizenship behavior, employee 
participation, development of psychological capital, programs to stimulate proactive 
citizenship and innovative behavior

ВЪВЛЕЧЕНОСТ И ОПОСРЕДСТВАНА ИНОВАТИВНОСТ  
В ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОНТЕКСТ

главен асистент д-р Татяна йорданова
Институт за изследване на населението и човека, департамент „Психология“, 

БАН, tania_jd@abv.bg 

Резюме: Представени са резултатите от изследване, фокусирано върху 
предиктивната способност на въвлечеността по отношение на опосредствана-
та иновативност в сферата на потреблението. Данните са събрани в извадка от 
1106 български респонденти на възраст между 22 и 64 години, подбрани на слу-
чаен принцип. За целите на изследването са използвани две методики – скàла на 
чандрасекаран (2004), измерваща потребителската въвлеченост, и скала на чао 
за опосредствана иновативност (2010). Резултатите от регресионните анализи 
демонстрират статистически значимо влияние на въвлечеността върху опосред-
стваната иновативност и нейните измерения (реклама, информация от уста на 
уста и моделиране). По-конкретно въвлечеността се явява най-силен предиктор 
на дименсията „реклама“ и най-слаб на измерението „моделиране“. В допълне-
ние е разкрита и моделиращата роля на пола в разглежданата причинно-следстве-
на връзка, като потребителската въвлеченост в по-голяма степен детерминира 
опосредстваната иновативност на мъжете в сравнение с тази на жените. 

Ключови думи: потребителска въвлеченост, опосредствана иновативност, 
моделиране, реклама, информация от уста на уста, моделираща роля на пола
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INVOLVEMENT AND VICARIOUS INNOVATIVENESS IN THE 
CONSUMER  CONTEXT

Tatyana Yordanovа, Chief Assistant, PhD
Institute for Population and Human Studies -  Bulgarian Academy of Sciences, 

Psychology Department, tania_jd@abv.bg

Abstract: This article presents the results of a study focusing on predictive ability 
of the involvement with regard to the vicarious innovativeness in the field of consump-
tion. The data are collected in a sample of 1106 Bulgarian respondents aged between 22 
and 64, randomly selected. For the purposes of the study, two methods were used, the 
scale of consumer involvement by Chandrasekaran (2004) and Chao’s vicarious inno-
vativeness scale (2010). The results of the regression analysis demonstrate a statistically 
significant influence of the involvement on the vicarious innovativeness and its dimen-
sions (advertising, word of mouth and modelling). In particular, involvement is the most 
powerful predictor of the dimension “advertising”, and the weakest - of the dimension 
“modelling”. In addition, the moderating role of gender in the cause-effect relationship 
under consideration is also revealed, as the consumer involvement determines to a greater 
extent the vicarious innovativeness of men compared to the one of women.

Key words: consumer involvement, vicarious innovativeness, modelling, adver-
tising, word of mouth, moderating role of gender

ВЛИЯНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВАТА ОРИЕНТАЦИЯ  
И СПРАВЯНЕТО С УСПЕХА В СПОРТА

професор дн Татяна Янчева
Национална спортна академия „Васил Левски“

Резюме: През последните години нараства интересът към изследването на 
ролята на родителите в съвременния спорт и нарушаването на равновесието в 
триъгълника „треньор – състезател – родител“. От една страна, се подчертавa по-
зитивната роля на родителите, от друга – високите очаквания и натиск от страна 
на родителите могат да се превърнат в сериозен негативен фактор. В настоящия 
доклад са представени резултати от изследване на инициирания от родителите 
мотивационен климат, целевата ориентация и справянето с успеха и неуспеха 
в спорта. Целта на настоящото изследване е да се проучи инициираният от ро-
дителите мотивационен климат при състезатели от различни видове спорт и се 
потърсят връзките му с целевата ориентация и справянето с успеха и загубата. 
Изследвани са 114 състезатели от 5 вида спорт на възраст между 11 и 17 години, 
разделени в групи по вид спорт, пол и квалификация. За реализирането на цел-
та на изследването използвахме: 1) Въпросник за изследване на инициирания от 
родителите мотивационен климат – PIMCQ-2 (White & Duda; 1993); 2) Въпрос-
ник за изследване на целевата ориентация в спорта (Duda & Nicholls, 1992); 3) 
специално разработена скала за изследване на отношението към успеха. Полу-
чените резултати като цяло потвърждават изнесените в литературата данни, но и 
разкриват известна специфика в българските условия. Потвърждава се връзката 
между инициирания от родителите мотивационен климат и целевата ориентация 
в спорта, както и начина, по който се преживяват и интерпретират успехът и неус-
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пехът. Значим за практиката е установеният факт, че стимулираната от родители-
те тревожност засилва Его-ориентацията, която се свързва с по-слаби резултати, 
особено когато възприятията за компетентност са ниски.

Ключови думи: иницииран от родителите мотивационен климат, Его-ори-
ентация, ориентация към задачата, справяне с успеха, спорт 

INFLUENCE OF PARENTS ON GOAL ORIENTATION AND COPING WITH 
SUCCESS IN SPORTS

Tatiana Iancheva, Professor, DSc 
“Vassil Levski” National Sports Academy

Abstract: In recent years, there has been a growing interest in studying the role 
of parents in modern sports and the disruption of the balance in the triangle “coach-ath-
lete-parent”. On the one hand, the positive role of parents has been emphasized. On 
the other hand, the high expectations and pressure on behalf of parents may turn into 
a serious negative factor. This report presents the results from a survey of Parent-initi-
ated motivational climate and its relation to Perceived Motivational Climate and Goal 
orientation in sports.

The aim of the present study is to research Parent-Initiated Motivational Climate 
among athletes practicing different kinds of sports and to seek their relations with Goal 
orientation and coping with success in Sports.The research was done among 114 com-
petitors practicing 5 kinds of sports, aged between 11 and 17 years, divided into groups 
according to their sport, gender and qualification. 

We used: 1) Parent-Initiated Motivational Climate Questionaire-2 (PIMCQ-2), 
White and Duda, 1993. 2) Task and Ego orientation in Sports Questionnaire (Duda & 
Nicholls, 1992); 3) Specially developed scale for studying the attitude to success.

The obtained results from the research, as a whole, confirm the data found in the 
literature, but reveal certain specificity in the Bulgarian context. The relation between 
Parent-Initiated Motivational Climate and Goal orientation is confirmed, as well as the 
way in which success and failure are experienced and interpreted. Significant for the 
practice is the established fact that the anxiety stimulated by the parents strengthens the 
Ego orientation, which is associated with poorer results, especially when the percep-
tions of competence are low.

Significant for the practice is the established fact that parents’ stimulated Wor-
ry-conductive Climate and Success without effort climate enhance Ego Orientation, 
associated with neutral or less optimal outcomes particularly when perceptions of com-
petence are low or not accompanied by task-based goals.

Key words: parent-initiated motivational climate, task orientation, ego orienta-
tion, coping with success, sports

ЕКИПНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ МЕНИДЖЪРИ И СЛУЖИТЕЛИ. КАКВО 
ПРЕЧИ И КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ В ЕКИПИТЕ?

главен асистент д-р Цветелина Панчелиева
департамент „Психология“, ИИНч-БАН, tsvetelina.ts.p@gmailcom

Резюме: Целта на доклада е да представи приликите и разликите във възпри-
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ятията на служители от различни йерархични равнища по отношение на екипната 
ефективност. чрез качествена и количествена методика е проверено разбиране-
то на мениджъри и оперативно ниво служители в производствена компания по 
няколко показателя – процеси, резултати и въвлеченост в екипната работа. Из-
вадката се състои от 240 души. Резултатите показват някои прилики и разлики в 
начина, по който се възприема екипанта ефективност, какво пречи и какво подпо-
мага изпълнението ѝ. Сред изводите е, че е важно екипните лидери да поставят 
адекватни задачи, ясни цели, да предлагат критерии за изпълнение. Също така 
те трябва да подпомагат комуникацията в екипа. Оказва се, че при оперативното 
ниво служители липсват достатъчно програми за запознаване и въвеждане в еки-
па, менторство и неформални срещи. Резултатите от настоящото изследване мо-
гат да послужат в практиката на мениджъри и специалисти по човешки ресурси 
за подобряване начина на работата в екип.

Ключови думи: екипи, екипна ефективност

TEAM EFFECTIVENESS IN MANAGERS AND EMPLOYEES: WHAT 
HINDERS AND WHAT CAN BE IMPROVED IN TEAMS?

Tsvetelina Panchelieva, Chief Assistant, PhD
Department of Psychology, Bulgarian Academy of Sciences – Institute for Population 

and Human Studies, tsvetelina.ts.p@gmailcom

Abstract: The aim of the article is to present the similarities and differences in 
the perceptions of employees from different hierarchical levels in terms of team ef-
fectiveness. Through a qualitative and quantitative methodology, the understanding of 
managers and operational level employees in a production company has been tested on 
several indicators - processes, results and commitment in teamwork. The sample con-
sists of 240 people. The results show some similarities and differences in the way the 
team perceives efficiency, what hinders and what helps its implementation. Among the 
conclusions is that it is important for team leaders to set adequate tasks, clear goals, and 
to offer performance criteria. They should also support team communication. It turns 
out that at the operational level, employees lack sufficient programs for familiarization 
and introduction to the team, mentoring and informal meetings. The results of the pres-
ent study can be used in the practice of managers and human resources specialists to 
improve the teamwork.

Key words: teams, team effectiveness

НАГЛАСИ КЪМ ВЗЕМАНЕ НА ЗАЕМ И ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ  
СРЕД БЪЛГАРИ РЕСПОНДЕНТИ

доктор Надежда Гьонкова
 gyonkova.nadezhda@gmail.com

Резюме: Докладът представя проучване на нагласите към задлъжняване и 
вземане на заем/кредит. В него са отразени установеното наличие или отсъст-
вие на различия в този тип парични нагласи, които са диференцирани от демо-
графските характеристики на изследваните лица. Нагласите към задлъжняване 
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и вземане на заем/кредит на респондентите са измерени чрез Скала за нагласи 
към задлъжняване и вземане на заем/кредит, СНЗЗ/К (Attitudes towards debt and 
credit scale, ADCS). Използваният в настоящото изследване инструмент обединя-
ва айтеми, включени в структурата на методиката, представяна от три различни 
авторски колектива – С. Лий, П. Уебли и Р. Ливайн (Lee, Webley & Levine, 1993); 
С. Лий, П. Уебли и К. Уолкър (Lea, Webley & Walker, 1995) и Ф. Патарин и С. Ко-
зма (Pattarin & Cosma, 2012). Предприети са стъпки по адаптирането на СНЗЗ/К 
за българска социокултурна среда и скалата е използвана за целите на дисерта-
ционното изследване на автора. Извадката на изследването обхваща 282 жени и 
100 мъже. Приложеният вариант на СНЗЗ/К се състои от 29 твърдения. В прове-
деното изследване скалата постига добри психометрични характеристики (съгла-
суваността между 29-те твърдения е α = 0,856). 

Ключови думи: нагласи, задлъжняване, кредит, пари, СНЗЗ/К

ATTITUDES TOWARDS CREDIT AND DEBT AMONG BULGARIAN 
RESPONDENTS

Nadezhda Asenova Gyonkova, PhD
gyonkova.nadezhda@gmail.com

Abstract: This article presents an examination of attitudes towards debt and cred-
it. The established presence or absence of differences in this type of money attitudes, 
which are differentiated by the respondents’ demographic characteristics, are present-
ed, too. The participants’ debt and credit attitudes are measured by applying the Atti-
tudes Towards Debt and Credit Scale (ADCS). The ADCS which is used in the current 
study combines items which are part of three versions of this scale constructed and 
developed by the following scientific teams: S. E. G. Lee, P. Webley and R. M. Levine 
(Lee, Webley & Levine, 1993); S. E. G. Lee, P. Webley and C. M. Walker (Lea, Web-
ley & Walker, 1995); F. Pattarin and S. Cosma (Pattarin & Cosma, 2012) respectively. 
ADCS has been adapted for the Bulgarian socio-cultural environment and used for the 
purposes of the author’s dissertation research. The sample of the research comprises of 
282 women and 100 men. The employed version of ADCS consists of 29 items. Results 
from the research show that this scale reaches good psychometric characteristics (con-
sistency between its 29 items is α = 0,856).

Key words: attitudes, debt, credit, money, ADCS

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕКИПИ 
ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА

доцент Теодора Лазарова 
Висше училище по застраховане и финанси, Teodora.lazarova@yahoo.com

Резюме: През изминалите месеци бизнесът се изправи пред огромното 
предизвикателство да дигитализира и автоматизира своите организационни про-
цеси. Работното място се променя и отдалеченото работно място се превръща 
в норма за все повече компании. Този вид работа отправя и специални изисква-
ния към личността на организационния лидер, който управлява тези екипи. Ли-
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дерските екипи в съвременните организации следва да отговорят на въпросите, 
как ще въздействат върху служители, с които контактуват виртуално; как ще се 
промени организационната култура, когато хората работят отдалечено, и как ця-
лостно ще оперира бизнесът. Някои изследвания посочват, че продуктивността и 
ефективността на служителите ще се повиши многократно, докато според други 
работата от вкъщи води до по-високи нива на стрес, породени и от невъзможност-
та за баланс между работа и лично работно време. Спазването на организацион-
ната структура в комплексността на вируалната изолация и неструктурираното 
работно време се превръщат в огромно предизвикателство, с което мениджърът 
следва да се справи. Настоящият доклад ще изследва какви са предизвикателства-
та в управлението на екипи при дистанционен режим на работа, както и какви са 
очакванията към лидера не само за справяне в тази ситуация, но и за повишаване 
на продуктивността и ангажираността на служителите. 

Ключови думи: дистанционна работа, лидерство, продуктивност, ангажи-
раност

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LEADING REMOTE TEAMS

Teodora Lazarova, Associate Professor
University of Finance, Business, and Entrepreneurship,  

Teodora.lazarova@yahoo.com

Abstract: In recent months, businesses have faced enormous challenges to dig-
itize and automate their organizational processes. The workplace is changing and the 
remote workplace is becoming the norm for more and more companies. This type of 
work also makes special demands on the personality of the organizational leader who 
manages these teams. Leadership teams in modern organizations should answer the 
questions of how they will affect employees with whom they communicate virtually, 
how organizational culture will change when people work remotely and how the 
business will operate as a whole. Some studies indicate that employee productivity 
and efficiency will increase many times over, while others indicate that working from 
home leads to higher levels of stress caused by the inability to balance work and 
personal working hours. Adherence to the organizational structure in the complexity 
of virtual isolation and unstructured working hours become a huge challenge that 
the manager has to deal with. This report will examine what the challenges in team 
management in remote work are, as well as what the expectations for the leader are 
not only to deal with this situation, but also to increase productivity and employee 
engagement.

Key words: engagement, leadership, remote work, productivity

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА ПРОМЯНА

доцент Теодора Лазарова 
Висше училище по застраховане и финанси, Teodora.lazarova@yahoo.com

Резюме: През настоящата година светът се изправи пред безпрецедентна 
криза, породена не само от икономически фактори, но и от множество психоло-
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гически, които възникват от несигурността и очакванията за бъдещето. Изисква-
нията към съвременните лидери са огромни – не само да продължат да управля-
ват организацията ефективно, но и да се справят с трудностите, които изпитва 
всеки член на екипа. Във времената на несигурност от мениджмънта се изисква 
да идентифицира ключовата промяна и да обезпечи функционирането на органи-
зационните процеси и бизнес операции. Настоящият доклад ще се фокусира вър-
ху предизвикателствата на съвременната среда, които изискват лидерът да бъде 
аналитичен, иновативен и гъвкав. Той трябва да притежава умението да води ор-
ганизацията и хората през динамиката на бързо променящата се среда, като оказ-
ва влияние върху съпротивата за промяна. Докладът изследва добри практики в 
областта на организационната промяна и справянето с кризи и дава конкретни 
препоръки за подобряване на ефективността и продуктивността на организация-
та. 

Ключови думи: управление на кризи, организационна промяна, лидерство, 
продуктивност

MANAGING ORGANIZATIONAL CHANGE

Teodora Lazarova, Associate Professor
University of Finance, Business, and Entrepreneurship,  

Teodora.lazarova@yahoo.com

Abstract: In the recent months, the world has faced an unprecedented crisis 
caused not only by economic factors, but also by many psychological ones which arise 
from uncertainty and expectations for the future. The requirements for modern leaders 
are huge - not only to continue to manage the organization effectively, but also to cope 
with the difficulties that each member of the team has. In times of uncertainty, manage-
ment is required to identify the key change and ensure the functioning of organizational 
processes and business operations. This report will focus on the challenges of today’s 
environment, which require the leader to be analytical, innovative and flexible. He/
she must have the ability to lead the organization and people through the dynamics of 
a rapidly changing environment by influencing resistance to change. The report exam-
ines good practices in the field of organizational change and crisis management and 
provides specific recommendations for improving the efficiency and productivity of 
the organization.

Key words: crisis management, organizational change, leadership, productivity

ВЛИЯНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
ИЗЧЕРПВАНЕ ВЪРХУ ОТЧУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА 

И ДЪЛГОСРОЧНАТА МОТИВАЦИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ 
СПЕЦИАЛИСТИ В КЛИНИЧНА СРЕДА

доцент д-р Силвия Цветкова
Медицински университет – Плевен, stcvet@abv.bg

Резюме: Проблемите в здравеопазването в България през последните 
10 години имат персистиращ и все още трудно преодолим характер. Незави-
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симо от предприетите мерки за подобряване на условията на труд и увелича-
ване на финансовите ресурси за качествено лечение се наблюдава недостиг на 
медицински кадри, особено в държавните болнични структури. Проучването е 
насочено към изясняване на психичното здраве на медицинските специалисти. 
Проведено е сред 309 лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, рабо-
тещи в три държавни многопрофилни болници за активно лечение. Методич-
ният инструментариум включва STAI-Y, MBI, Въпросник за отчужденост от 
работата и Въпросник за дългосрочната мотивация на индивидуалното пове-
дение. В коментарите са използвани демографски данни, данни за персонални 
промени през последните 5 години и статистически данни за болничните за-
ведения. Спазени са изискванията за провеждане на такъв вид проучване. Об-
работката на резултатите е извършена с SPSS. Резултатите показват, че ситуа-
тивната и личностната тревожност са в значима корелация (r = .770, p = 0.000). 
Положителна корелация се регистрира между MBI-Емоционално изтощение 
и MBI-Деперсонализация и STAI-S I STAI-T и отрицателна между двете ска-
ли на тревожност и MBI-Редукция на личните постижения. Емоционалното 
изтощение и деперсонализацията положително корелират с отчуждението от 
работата и дългосрочната мотивация за разлика от MBI-Редукция на лични-
те постижения, с резултатите от които са в отрицателна статистическа зави-
симост при p = 0.000. Анкетираните медицински специалисти демонстрират 
средни и високи нива на тревожност, професионално изчерпване, склонни са 
да проектират идеи, свързани с дългосрочни мотиви на фона на ниски и средни 
нива отчужденост от работата. 

Ключови думи: медицински специалисти, тревожност, професионално из-
черпване, отношение към работата, дългосрочна мотивация

INFLUENCE OF ANXIETY AND OCCUPATIONAL EXHAUSTION ON 
JOB ALIENATION AND LONG-TERM MOTIVATION IN MEDICAL 

PROFESSIONALS IN A CLINICAL SETTING

Silvia Tsvetkova
Assoc. professor, PhD, Medical university-Pleven, stcvet@abv.bg

Annotation: During the last ten years the problems in the healthcare in Bulgaria 
have a persistent and still difficult to overcome character. Despite the measures taken 
to improve working conditions and to increasethe financial resources for qualitative 
treatment, there is a shortage of medical staff, especially in state public hospitals. 
The study aims to clarify the mental health of medical professionals. It was con-
ducted among 309 doctors, nurses, midwives and laboratory assistants employed in 
three state multidisciplinary hospitals for active treatment. The methodological tools 
include: STAI-Y, MBI, Questionnaire for alienation from work and Questionnaire 
for long-term motivation of individual behavior. The comments used demographic 
data, data for personal changes over the last five years and statistics on the hospitals. 
The requirements for conducting this type of research are complied with. The results 
were processed with SPSS. The results show that situational and personal anxiety 
are significantly correlated (r=.770, p=0.000). A positive correlation was registered 
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between MBI-Emotional Exhaustion and MBI-Depersonalization and STAI-S and 
STAI-T and a negative correlation between the two anxiety scales and MBI-Reduc-
tion of personal achievements. Emotional exhaustion and depersonalization areposi-
tively correlated with alienation from work and long-term motivation, in contrast to 
MBI-Reduction of personal achievements, with the results of which are negatively 
statistically dependent, at p=0.000.

The surveyed medical specialists demonstrate medium and high levels of anxiety, 
professional exhaustion, tend to design ideas related to long-term motives, on the back-
ground of low and medium levels of alienation from work.

Kеy words: medical professionals, anxiety, occupational exhaustion, job alien-
ation, long-term motivation 

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И ИНОВАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ  
НА СЛУЖИТЕЛИ В ИТ СЕКТОРА

професор дпсн Снежана Илиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, snilieva.su@gmail.com

Моника Спасова 
магистър, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Резюме: ИТ секторът е динамичен и конкурентен и изисква високи нива 
на иновации от работещите в него. Целта на представеното изследване е да 
установи влиянието на лидерските стилове върху иновативността на служите-
лите. Иновативното поведение се измерва със скала, съдържаща 10 твърдения, 
които описват типове поведения, насочени към даването на идеи, намирането 
на решения на проблемите, научаването на нови знания, подобряването на съ-
ществуващите и въвеждането на нови методи на работа, продукти и услуги. 
Либералният стил корелира слабо единствено с даването на идеи за намира-
не на оригинални решения за проблемите. Транзакционният лидерски стил и 
трансформиращият лидерски стил, както и компонентите харизматичност, ин-
телектуално стимулиране, вдъхновяване и мотивиране и индивидуално уваже-
ние и отношение имат слаби до умерени корелации с иновативното поведение. 
Регресионният анализ потвърди детерминиращата роля на два компонента на 
трансформиращото лидерство – вдъхновяване и мотивиране на служителите 
и индивидуално уважение към тях. Вдъхновяването и мотивирането от страна 
на лидерите предсказва цялостната нагласа към иновативност на служители-
те, както и към иновативни поведения, свързани с предлагането на идеи за 
подобряване на работата и тяхното въвеждане на практика. Индивидуалното 
уважение към служителите детерминира иновативно поведение, насочено към 
оптимизиране процеса на работа, въвеждане на нови технологии и методи на 
работа, продукти и услуги.

Ключови думи: лидерски стилове, трансформиращо лидерство, нагласа за 
иновативност, иновативно поведение, информационни технологии

(Публикацията е по проект „Организационни ценности и нагласи към ино-
вативно поведение при млади хора“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.)
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LEADERSHIP STYLES AND INNOVATIVE BEHAVIOR OF
EMPLOYEES IN THE IT SECTOR

Snezhana Ilieva, Professor DSc
“St. Kliment Ohridski”  Sofia University, snilieva.su@gmail.com

Monika Spasova, Master, 
“St. Kliment Ohridski”  Sofia University

Abstract: The IT sector is dynamic and competitive and requires high levels of 
innovations from those working in it. The aim of the presented study is to establish the 
impact of leadership styles on the employees’ innovativeness. Innovative behavior is 
measured by a scale containing 10 items that describe types of behavior aimed at giving 
ideas, finding solutions to problems, learning new knowledge, improving existing and 
introducing new methods of work, products and services. The liberal style correlates 
weakly only with giving ideas for finding original solutions to problems. Transactional 
leadership style and transformational leadership style, as well as its components cha-
risma, intellectual stimulation, inspiration and motivation and individual consideration 
have weak to moderate correlations with innovative behavior. Regression analysis con-
firmed the determining role of two components of transformational leadership – inspi-
ration and motivation of the employees and individual consideration. Inspiration and 
motivation by leaders predicts the overall attitude towards innovativeness of employ-
ees, as well as towards innovative behaviors related offering ideas for improving the 
work process and their implementation in practice. Individual consideration determines 
innovative behavior of employees aimed at optimizing the work process, introduction 
of new technologies and methods of work, products and services.

Key words: leadership styles, transformational leadership, attitude toward inno-
vativeness, innovative behavior, information technologies 

(The publication is under the project “Organizational values   and attitudes towards 
innovative behavior in young people”, funded by the Research Fund of “St. Kliment 
Ohridski” Sofia University)
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ФОРУМИ

FORUMS

УЪРКШОП 
РОЛЯТА НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БИТКАТА С COVID-19 ПАНДЕМИЯТА

професор Емилия Алексиева
катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Етичната комисия на 
Дружеството на психолозите в Република България, emilia_alexieva@dbv.bg

Резюме: Целта на тази секция е да бъдат представени реализираните из-
следвания в периода от обявяването на карантината до момента, за да обобщим 
онова, което сме установили досега, и да го сравним с данните, публикувани от 
други колеги в Европа и света, както и важни методологични въпроси – поради 
спецификата на ситуацията средствата за събиране на данните също заслужават 
нашето внимание. Това ще ни даде възможност, от една страна, да бъдем по-точ-
ни и ефективни в комуникацията си с представителите на различни социални 
групи, т.е. да сме по-адекватни в дейностите, насочени към хората, а от друга – да 
изясним какво все още не знаем и от каква информация бихме имали нужда при 
определени ситуации. 

WORKSHOP
THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN THE FIGHT AGAINST THE 

COVID-19 PANDEMIC

Emilia Aleksieva, Professor
Department of General, Experimental, Developmental and Health Psychology,

 “St. Kliment Ohridski” Sofia University
Member of the Ethics Committee of the Bulgarian Psychological Society

emilia_alexieva@dbv.bg 

Abstract: The purpose of this section is to present the research conducted in 
Bulgaria in the period from the announcement of quarantine to the present day, to 
summarize what we have found so far, to be able to compare our data with those 
published by other colleagues in Europe and around the world, as well as to raise 
important methodological issues - due to the specifics of the situation, the data col-
lection approaches also deserve our attention. This will enable us, on the one hand, 
to be more accurate and more effective in communicating with representatives of 
different social groups, i.e. to be more adequate in the activities aimed at people, and 
on the other hand - to clarify what we do not know yet, what information we would 
need in certain situations.
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чЕСТВАНЕ
СЕКЦИЯ „20 ГОДИНИ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО КЛИНИЧНА 

ПСИХОЛОГИЯ – ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПЕРСПЕКТИВА В НБУ“

професор Емилия Алексиева
катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Етичната комисия на 
Дружеството на психолозите в Република България, emilia_alexieva@dbv.bg

Резюме: Двадесет години, 20 поколения клинични психолози, обучавани 
в перспективата на психоанализата, някои от които със завършено психоанали-
тично обучение според стандартите на Международната психоаналитична асо-
циация! Обикновено юбилеите, освен заслужен повод за празнуване, са и добър 
повод за равносметка. Ние също ще я направим, защото за 20 години програмата 
се промени – дали за по-добро, предстои да дискутираме днес. В последните две 
години тя претърпя сериозна промяна, свързана и с естествени причини – напус-
кането на университета от трима ключови преподаватели, и тримата аналитици, 
свързани с програмата още от нейното създаване. За съжаление, един от тях – 
Красимир Таушанов, реши да не преподава повече, но въпреки това ние ценим и 
винаги ще ценим неговия огромен принос за развитието на клиничните умения 
на нашите възпитаници. Продължаваме да разчитаме на участието като гост-пре-
подаватели на професор Орлин Тодоров и доцент Никола Атанасов. „Щафетата“ 
в академичната работа бе поета от възпитаници на програмата. Дали сме успели 
да осъществим приемственост в работата на различните поколения, предстои да 
разберем в близките години. В тази секция ще дадем думата и на бившите ни 
възпитаници, които вече са авторитетни и високоценени колеги. От тях очакваме 
да представят своя опит и да споделят с нас своята оценка за програмата. Очак-
ваме различните поколения възпитаници на програмата да споделят силните, но 
и слабите страни на своето обучение в програмата, за да можем да я направим 
по-полезна за бъдещите ни колеги.

честита годишнина, скъпи колеги и приятели!

CELEBRATION
20 YEARS MASTER‘S PROGRAM IN CLINICAL PSYCHOLOGY 
- PSYCHOANALYTICAL PERSPECTIVE IN NEW BULGARIAN 

UNIVERSITY

Emilia Aleksieva, Professor
Department of General, Experimental, Developmental and Health Psychology,

 “St. Kliment Ohridski” Sofia University 
Member of the Ethics Committee of the Bulgarian Psychological Society,  

emilia_alexieva@dbv.bg

Abstract: 20 years, 20 generations of clinical psychologists trained in the per-
spective of psychoanalysis, some of whom have completed psychoanalytic training 
according to the standards of the International Psychoanalytic Association! Anniversa-
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ries are usually, in addition to being a well-deserved occasion for celebration, a good 
occasion to strike a balance as well. We will also do it, because in 20 years the program 
has changed, and whether it is for the better, we will discuss today. In the last two years, 
the program has undergone a major change, due to natural reasons - the departure of 
three key professors and the three analysts associated with the program since its incep-
tion. Unfortunately, one of them – Krassimir Taushanov, decided not to teach anymore, 
however, we appreciate and will always appreciate his tremendous contribution to the 
development of our graduates‘ clinical skills. We continue to rely on the participation 
as guest lecturers of Prof. Orlin Todorov and Assoc. Prof. Nikola Atanasov. The torch 
of the academic work has been passed to graduates of the program. Whether we have 
managed to achieve continuity in the work of different generations remains to be seen 
in the coming years.In this section we will give the floor to our former graduates, who 
are already our authoritative and highly valued colleagues. We expect them to present 
their experience and share with us their assessment of the program. We expect differ-
ent generations of graduates of the program to share the strengths and weaknesses of 
their training within the program so that we can make it more useful for our future 
colleagues. 

Happy anniversary, dear colleagues and friends!

КРЪГЛА МАСА
ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИКАТА И В ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ

доцент Елена Андонова
департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет

професор Емилия Алексиева
катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Етичната комисия на 
Дружеството на психолозите в Република България, emilia_alexieva@dbv.bg

Резюме: В последно време все по-често се дискутират проблемите, свър-
зани с етичните измерения на психологическите изследвания и на практиката. 
За някои специалисти етичните принципи в психологическите изследвания са 
просто дребен детайл, чиято значимост е спорна или поне неясна. Тези нагласи 
стават повод за дискусии, завършващи често без ясен и категоричен отговор. 
Етично ли е студент, едва завършил бакалавърска степен по психология, да се 
представя и да работи като психотерапевт (без магистърска степен и без завър-
шено психотерапевтично обучение), като се обосновава с липсата на законова 
регламентация на психологическата практика в България? Етично ли е да се 
задават въпроси, които провокират тревога у деца в рамките на психологическо 
изследване? Трябва ли родителите да присъстват на психологическо изследване 
на юноша на 15 години? Такива и подобни въпроси са важни за психологиче-
ската практика и за психологическите изследвания и предлагаме на колегите да 
ги обсъдим.
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ROUND TABLE

ETHICAL PROBLEMS IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND PRACTICE

Elena Andonova, Associate Professor
Department of Cognitive Science and Psychology, New Bulgarian University

Emilia Aleksieva, Professor
Department of General, Experimental, Developmental and Health Psychology,

 “St. Kliment Ohridski” Sofia University 
Member of the Ethics Committee of the Bulgarian Psychological Society,  

emilia_alexieva@dbv.bg

Abstract: Recently, the problems related to the ethical dimensions of psycholog-
ical research and practice have been increasingly discussed. To some experts, ethical 
principles in psychological research are just a small detail, the significance of which is 
controversial or at least unclear. These attitudes have become ground for discussions, 
often ending without a clear and definite answer. Is it ethical for a student who has 
just completed a bachelor‘s degree in psychology to present himself and work as a 
psychotherapist (without a master‘s degree and without completed psychotherapeutic 
training), justified by the lack of legal regulation of psychological practice in Bulgaria? 
Is it ethical to ask questions that provoke anxiety in children as part of psychologi-
cal research? Should parents attend a 15-year-old‘s psychological examination? Such 
and other similar issues are important for psychological practice and psychological 
research, and we suggest that colleagues discuss them.

ГНЕВЪТ КАТО СТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА ОТ ДЕСТРУКТИВНАТА 
СЪЩНОСТ НА ИНДИВИДА И ОСНОВНА ГРАДИВНА КОМПОНЕНТА  

В САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА МУ

Роза Динчева, докторант
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, rozzz_87@abv.bg

Резюме: Когнитивно-поведенческата терапия е сред предпочитаните начини 
за управление на гнева. Именно ефективното (но не и афективното) управление 
на гнева ни помага да преоткрием мъдрост в своето вярване, което дълбоко е 
било „потиснато“ и блокирано от обществото, близките и др. Но какъв е мотивът 
за този гняв? Да отхвърляме чуждото вярване и да докажем своето за правилно 
или да оставим пасивно-агресивното му (но без действие) въздействие да про-
мени нашата психосоматика?! Какъвто и да е мотивът, той е дълбоко кодиран в 
менталните ни концепции и парадигми за щастие, любов и др. Но когато гневът 
е в деструктивно-агресивна насока, може да ни насочва освен към липсата на 
отговорност, но и към липсата на осъзнаване. Именно „коренът“ на нашите въ-
трешни и външни конфликти е емоционално-мотивационната регулация на гнева, 
което от своя страна е свързано с рационалното ни мислене и преживяването на 
любовта – вътре в нас и около нас. И колкото повече поемаме отговорност за емо-
ционалните си заряди, както и справяйки се с тях, ние имаме връзка с дълбоките 
си убеждения за живота. Колкото по-надълбоко навлизаме в тях, чрез контрола на 
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гнева опознаваме и доусъвършенстваме себе си.
Ключови думи: гняв, когнитивно-поведенческа теория, уравновесяване и 

балансиране на гнева

ANGER AS A STRUCTURAL COMPONENT OF THE DESTRUCTIVE 
ESSENCE OF THE INDIVIDUAL AND THE MAIN BUILDING 

COMPONENT IN HIS/HER SELF-ACTUALIZATION

Roza Dincheva
“Paisii Hilendarski” Plovdiv University, rozzz_87@abv.bg

Abstract: Cognitive-behavioral therapy is among the preferred ways to manage 
anger. It is the effective (but not the affective) management of anger that helps us 
rediscover wisdom in our belief which has been deeply „suppressed“ and blocked by 
society, relatives and others. But what is the motive for this anger - to reject the others’ 
beliefs and prove our own as correct or to let its passive-aggressive (but without action) 
influence change our psychosomatics?! Whatever this motive is deeply coded in our 
mental concepts and paradigms of happiness, love and more. But when anger is direct-
ed in a destructive-aggressive course, it can lead us not only to a lack of responsibility, 
but also to a lack of awareness. It is the „root“ of our internal and external conflicts 
that is the emotional-motivational regulation of anger, which in turn is related to our 
rational thinking and experience of love - inside us and around us! And the more we 
take responsibility for our emotional charges, and as we deal with them, the more we 
have a connection with our deep beliefs about life – the deeper we go into them through 
anger control, the more we know and perfect ourselves.

Key words: anger, cognitive-behavioral theory, regulating and balancing anger

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПСИХОМЕТРИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА 
САМООЦЕНКА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 

ОТ ОНЛАйН ПЛАТФОРМАТА NEXTSTEP.BG

Мартина Тонева
бакалавър по психология, Brunel University London, mtoneva@hestiabg.com

Резюме: Изборът на висше образование и професия е нелека задача за мла-
дите хора. От една страна, обществените нагласи и очакванията на семейството 
и близките на младия човек създават натиск върху него и до голяма степен пре-
допределят посоката на кариерното му развитие. От друга страна, съвременни-
те трудови пазари са толкова динамични, а интернет пространството – толкова 
пренаситено с информация, че кариерните решения рядко се оказват обективни 
и дългосрочни. За да вземат осъзнато, информирано решение за своето кариер-
но развитие, на първо място е необходимо младите хора да познават достатъчно 
добре себе си. Личностните тестове са ценен инструмент, който подпомага избо-
ра на образователна и кариерна посока, като повишава себепознанието на младия 
човек и му позволява да добие реалистична представа за себе си в сравнение със 
своите връстници. Тези тестове са особено ценни, когато дават информация не 
само за кариерните интереси на попълващия, но и за нуждите, ценностите, въз-
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можностите и цялата му личност. Фондация „Хестия“ ще представи платформата 
си NExTSTEP, която предоставя стандартизирани личностни тестове за само-
оценка на ученици и кандидат-студенти. Ще разгледаме кои аспекти на личността 
изследват тестовете и по какъв начин те са свързани с избора на образование и 
професия. Посетителите ще имат възможност да попълнят кариерен тест на мяс-
то и да получат интерпретативен доклад с анализ на резултатите си. 

Ключови думи: кариерно ориентиране, избор на специалност, избор на про-
фесия, личностни тестове, психометрични тестове 

DEMONSTRATION OF STANDARDIZED PERSONALITY TESTS 
FOR SELF-ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL AND CAREER 

ORIENTATION OF YOUNG PEOPLE VIA NEXTSTEP.BG

Martina Toneva, BSc
Psychology from Brunel University, London, mtoneva@hestiabg.com

Abstract: Educational and career choice are difficult tasks for today’s youth. On 
the one hand, societal trends and the expectations of the young person‘s family and 
friends create pressure on them and to a large extent determine the direction of their 
career development. On the other hand, modern labor markets are so dynamic, and the 
Internet is so densely saturated with information, that career decisions rarely turn out to 
be objective and viable in the long-term. In order to make an informed decision about 
their career development, young people first need to know themselves well enough. 
Personality tests are a valuable tool that supports the choice of educational and career 
direction by increasing the self-knowledge of the young person and allowing them 
to get a realistic idea of   themselves in comparison with their peers. These tests are 
especially valuable when they provide information not only about the career interests 
of the recruiter, but also about the needs, values, assets and their whole personality. 
Hestia Foundation will present its platform NExTSTEP, which provides standardized 
personality self-assessment tests for students and university applicants. We will discuss 
the aspects of personality included in the tests and how they relate to the choice of ed-
ucation and profession. Visitors will have the opportunity to complete a career test on 
the spot and receive an interpretive report analyzing their results.

Key words: career guidance, educational choice, choice of profession, personal-
ity tests, psychometric tests

КРЪГЛА МАСА 
СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИКАТА 

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ДЕйНОСТИ

професор дпсн Сава Джонев
председател на Дружеството на психолозите в Република България

Резюме: Новият Проектоустав на Дружеството на психолозите в Република 
България (ДПРБ) е конкретизация на проектозакона, гласуван от Общото събра-
ние на Дружеството на 8 февруари 2020 г., и от юридическа гледна точка е важно 
условие за внасянето на законопроекта в Народното събрание. Той съдържа в 
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себе си основните принципи на Проектозакона – автономия на отделните про-
фесионални направления при определяне рамката за дейността им, обогатен с 
опита на многогодишната организаторска дейност в ДПРБ. Една от целите му е 
да активизира професионалните елити и специалистите в отделните области за 
конструк тивна работа по стандартите за изпълнение на психологическите дей-
ности. На кръглата маса ще бъдат отчетени и разисквани разработените във всяка 
секция стандарти, ще бъдат обменени мнения и опит и ще бъдат набелязани стра-
тегии и цели за по-нататъшна работа.

Ключови думи: стандарти, секции, секционни комисии, психологически 
направления

ROUND TABLE
PERFORMANCE STANDARDS ACCORDING TO THE SPECIFICITY OF 

PSYCHOLOGICAL ACTIVITIES

Sava Djonev, Professor, DSc
 President of the Bulgarian Psychological Society

 

Abstract: The new Draft Statute of the Bulgarian Psychological Society is a con-
cretization of the Bill, voted at the General Assembly of the Society on 08.02.2020, and 
from a legal point of view is an important prerequisite for the submission of the project 
to the Parliament. It contains the main principles of the Bill - autonomy of the separate 
professional areas in determining the framework for their activities, enriched with the 
experience of many years of organizational activity in the Bulgarian Psychological 
Society. One of its goals is to activate the professional elites and the specialists in the 
different fields for constructive work when defining the standards for the implementa-
tion of the psychological activities. There will be reported and discussed the standards 
elaborated in each Section, views and experiences will be exchanged, and strategies 
and goals for further work will be set.

Key words: standards, sections, section commissions, psychological directions

УЪРКШОП
РАБОТИЛНИЦА „ХЕСТИЯ“: СТАНДАРТИЗИРАНИТЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ  

ЗА НАВРЕМЕННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИНИЧНИ РИСКОВЕ  
И ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

доктор по психология Диана Боянова 
Фондация „Хестия“, office@hestiabg.com

Ирена Петкова, психолог
Фондация „Хестия“, office@hestiabg.com

Резюме: В настоящия уъркшоп специалистите ще се запознаят с батерия 
от психологически тестове, адаптирани и стандартизирани за България, които 
обхващат няколко основни клинични направления – риск от изоставане в дет-
ското развитие, клинични разстройства в психосоциалната адаптация, хранител-
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ни разстройства, оценка на интелигентността, оценка на агресията и бърнаут. 
По-конкретно, практикуващите специалисти ще получат възможност да разгле-
дат, изпробват и дискутират приложението на следните инструменти:

• DESK 3-6 R – скрининг за установяване и превенция на ранни симптоми 
на изоставане в развитието и за определяне на училищната готовност.

• CAB – поведенческа рейтинг скала за идентифициране на деца и младе-
жи с потребност от образователни или психиатрични интервенции, включително 
интернализирани, екстернализирани и критични поведения, тревожност, депре-
сия, гняв, агресивност, тормоз, поведенчески проблеми, дефицит във внимание-
то/хиперактивност, поведения от аутистичния спектър, обучителни затруднения, 
умствено изоставане, социални умения, компетентност, адаптивни поведения, 
екзекутивни функции, интелектуална надареност и талант.

• EDI-3 – психологически въпросник за детайлна оценка на симптомите 
и поведенческите характеристики, индикативни за лица с хранителни разстрой-
ства.

• RIAS 2 – инструмент за оценка на вербалната и невербалната интелигент-
ност, памет и скорост за преработка на информацията.

• DAF – тест за диференциална оценка на агресията, който проследява по-
ведението през последните 6 месеца и оценява двата типа агресия: проактивна и 
реактивна.

• Burnout-Q – тест за оценка на професионалното прегаряне и неговото 
влияние върху работното представяне и общото функциониране на личността.

Всички инструменти са стандартизирани и адаптирани за България и се ад-
министрират изцяло онлайн – чрез платформата examinea.com.

WORKSHOP
WORKSHOP „HESTIA“: STANDARDIZED PSYCHOLOGICAL TESTS 

AS A FIRST STEP FOR AN IDENTIFICATION OF CLINICAL RISKS AND 
PLANNING A THERAPY FOR CHILDREN AND ADULTS. 

Diana Boyanova, PhD in Psychology 
Hestia Foundation, office@hestiabg.com

Irena Petkova, Psychologist
Hestia Foundation, office@hestiabg.com

Abstract: During the current workshop, the clinical specialists will bet acquaint-
ed with a battery of standardized and adapted for Bulgaria psychological instruments, 
focused on the following clinical areas: child development risks, psychosocial malad-
justment, eating disorders, intellectual assessment, aggression assessment and burnout. 
More particularly, the specialists will be trained in the general usage of: 

DESK 3-6 R – identification and prevention of early development problems symp-
toms and readiness for school. 

CAB – identification of behavioral and emotional problems, as well as psycho-
social strength of children and adolescents, including internalizing, externalizing and 
critical behaviors, anxiety, depression, anger, aggression, bullying, conduct problems, 
ADHD, autistic spectrum behaviors, learning disabilities, mental retardation, social 
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skills and competence, adaptive behaviors, executive functions, giftedness and talent.
EDI-3 – an eating disorder test, the most widely used self-report measure of psy-

chological traits of construct shown to be clinically relevant in individuals with eating 
disorders. 

RIAS 2 – Reynold’s Intellectual Assessment Scale – a measure of verbal and non-
verbal intelligence, memory and processing speed among 3 to 94 old people. 

DAF – Differential aggression questionnaire, a measure for reactive and proactive 
aggression in children and adolescents.

Burnout-Q – Test for burnout assessment among professionals. 
All instruments are adapted and standardized for Bulgaria and all of them are ad-

ministered online 24/7 via examinea.com.

СЕМИНАР
РАЗБИРАНЕ И РАБОТА СЪС СИМПТОМИТЕ В КОНТЕКСТА  

НА СИСТЕМНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ 

Иван Павлов 
системен фамилен психотерапевт, Институт за психосоциална и терапевтична 

работа с деца и семейства, igpavlov@abv.bg
доктор по педагогика Валентина Маринова 

системен фамилен психотерапевт, Институт за психосоциална  
и терапевтична работа с деца и семейства,  

vkmarinova@gmail.com

Резюме: Системната психотерапия въвежда огромна промяна във възгле-
дите за психичното здраве, психопатологията, симптомите и тяхното третиране. 
Семейното и индивидуалното здраве съществуват в един неотделим контекст, в 
който междуличностните взаимодействия стават определящи за развитието и сте-
пента на тежест на симптоматиката. В същото време позитивните тенденции в 
семейството и междуличностният контекст на индивида са фундаментът, върху 
който да се разгърне психотерапевтичната работа. Водещите на семинара са сис-
темни психотерапевти с над 15-годишна практика и ще запознаят участниците 
с два случая, които илюстрират в дълбочина разбирането на системния подход 
и неговите възможности за интервенции. Ще опишем резултатите в различните 
етапи на работата с клиента и „танца“ между личните потребности и разбирания 
и тези на междуличностния контекст. 

Семинарът ще завърши с дискусия. 

SEMINAR
UNDERSTANDING AND WORKING WITH SYMPTOMS IN THE CONTEXT 

OF SYSTEMIC PSYCHOTHERAPY

Ivan Pavlov
Systemic Family Psychotherapist „INSTITUTE FOR PSYCHOSOCIAL AND 

THERAPEUTICAL WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES”,  
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igpavlov@abv.bg
Valentina Marinova, PhD in Pedagogy

Systemic Family Psychotherapist,
„INSTITUTE FOR PSYCHOSOCIAL AND THERAPEUTICAL WORK WITH 

CHILDREN AND FAMILIES” v kmarinova@gmail.com 

Abstract: The Systemic psychotherapy achieves a huge change in mental health 
area, psychopathology, symptoms and their treatment. Family and individual health ex-
ist in an inseparable context in which interpersonal interactions become decisive for the 
development and severity of symptoms. At the same time, the positive tendencies in the 
family and the interpersonal context of the individual are the foundation on which the 
psychotherapeutic work can be developed. The facilitators of the seminar are systemic 
psychotherapists with over 15 years of practice and will introduce to the participants 
two cases, which illustrate in depth the understanding of the systemic approach and its 
possibilities for interventions. We will describe the results during the time of different 
stages of working with the client and the „dance“ between personal needs and under-
standings them into the present context.

The seminar will end with a discussion.

УЪРКШОП 
ТВОРЧЕСТВО И ЕКСПЕРИМЕНТ В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС 

Ирина Кирякова, гещалт терапевт 
irina.lazarova@gmail.com, http://irinakiriakova.com/

Резюме: Експериментът е ключов инструмент в гещалт терапията, който 
стимулира творчеството и спонтанността на клиента. Творчеството е новатор-
ство, излизане от стандарта, от зоната на комфорт, разтваряне на рамките, про-
мяна, гъвкавост. В много ситуации е необходимо именно такъв тип мислене за 
справяне с определена задача, казус, проблем. Самата терапия е творчески про-
цес. Креативността е полярността на структурата. Структурата ни дава сигур-
ност, усещане за познато, ориентира ни, спомага за идентичността и заземяване-
то, утвърждава статуквото. Креативността е движение, промяна, разчупване на 
границите, отваряне към новото, към външния свят, доверие и отказ от контрол. 
Всичко това ще е обект на уъркшопа, повод да обменим творчески идеи и полезни 
практики в процеса на терапия.

WORKSHOP 
CREATIVITY AND EXPERIMENT IN THE THERAPEUTIC PROCESS 

Irina Nikolaeva Kiryakova – Gestalt Therapist
irina.lazarova@gmail.com, http://irinakiriakova.com/

Abstract: Experiment is the key tool in Gestalt therapy that stimulates the client‘s 
creativity and spontaneity. Creativity is innovation, going beyond the standard, out of 
the comfort zone, opening the frames, change, flexibility. In many situations, this type 
of thinking is needed to deal with a task, case, problem. The therapy itself is a creative 
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process. The therapy itself is a creative process. Creativity is the polarity of structure. 
The structure gives us security, a sense of familiarity, orients us, helps with identity and 
grounding, affirms the status quo. Creativity is movement, change, breaking bounda-
ries, opening to the new, to the outside world, trust and relinquishment of control. All 
this will be the subject of the workshop, an occasion to exchange creative ideas and 
useful practices in the process of therapy.

СЕМИНАР
ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ И ЛИТЕРАТУРНИЯТ ТЕКСТ: КАК ДА СИ 

СЛУЖИМ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ЗНАНИЕ

професор д-р по психология Катя Стойчева
Институт за изследване на населението и човека – БАН, kstoycheva@iphs.eu

Резюме: Семинарът ще се проведе в три части: a) въведение, което ще по-
каже как психологическото знание за творчеството се използва като инструмент 
за изследване на творческата личност, творческия процес и творческия продукт 
в областта на литературата; б) демонстрация на методологията на Пол Торанс за 
творческото мислене, която е адаптирана за анализ на литературни текстове и за 
генериране на оригинални творчески задачи върху тези текстове; в) набелязване 
на възможните приложения на този психологически подход чрез пренасяне на 
опита и резултатите от работата с литературния продукт в други области на из-
следователската и приложната дейност. Семинарът е насочен към всички психо-
лози, които се интересуват от художествена и нехудожествена литература, писане 
и анализ на текстове и творческо писане; както и към работещите в област та на 
обучението и развитието на творческите способности и умения на деца и въз-
растни. Основно помагало в работата ще бъде книгата на Катя Стойчева „Де До-
мие-Смит и творческото мислене“ (София: Парадигма, 2018). 

Ключови думи: психология на творчеството, литература, Е. Пол Торанс, 
умения за творческо мислене и решаване на проблеми, творчески задачи и дей-
ности

SEMINAR
CREATIVE THINKING AND LITERARY TEXT: HOW TO USE 

PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE

Katya Stoycheva, Professor, PhD
Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 

kstoycheva@iphs.eu

Abstract: The workshop will be organized into three parts: a) an introduction that 
examines the use of psychological knowledge on creativity as a tool for researching the 
creative personality, the creative process and the creative product in the field of litera-
ture; (b) a demonstration of E. Paul Torrance’s creative thinking methodology, which 
was adapted for the purposes of analyzing literary texts and generating original creative 
tasks on those texts; and (c) discussion of the applications of the above psychological 
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approach, created by a transfer of the procedures and outcomes resulting from the work 
with literary products, towards other areas of research and practice. 

The seminar is aimed at psychologists who are interested in fiction and non-fic-
tion, text production and analysis, and creative writing; as well as to those who work 
in the field of training and development of the creative abilities and skills of children 
and adults. Its activities will be based on the book “De Daumier-Smith and the Creative 
Thinking“ (Paradigma Publishing House, 2018) by Katya Stoycheva. Seminar’s dura-
tion is about 2 hours with a break. 

Key words: psychology of creativity, literature, E. Paul Torrance, creative think-
ing and problem-solving skills, creative activities and tasks 

ПСИХОЛОГИчЕСКИ ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ 

Румен Рачев
психолог, психотерапевт, създател на първите филми по психология и 

психотерапия и школа от последователи в България, rumen-d-rachev@abv.bg

Резюме: Вторият международен психологически филмов фестивал е ориги-
нална, иновационна конгресна форма. Фестивалът възниква закономерно, след 
представянето на предходните конгреси на първите авторски, художествено-до-
кументални филми по психология от Румен Рачев и екип. Процесът започва с 
представянето на първия пълнометражен български филм в областта на психо-
логията „Кой сте Вие д-р Фройд?“ по време на Шестия конгрес по психология в 
Софийския университет. След провеждането на Седмия конгрес на форума „Пси-
хологическа филмотека“ възниква потребността от Първия международен пси-
хологически филмов фестивал. Той беше проведен блестящо на Осмия конгрес. 
Поради нарастващия интерес на предстоящия Девети конгрес ще се проведе и 
Вторият международен психологически филмов фестивал. Той ще се състои от 
две основни части: виртуална и реална. Виртуалната част се провежда по интер-
нет и започва във фейсбук групата ttps://www.facebook.com/groups/11538180980
83541/?epa=SEARCH_BOX около месец преди датата на конгреса. Тук се пред-
ставят художествени, игрални, документални, пълнометражни, кратки филми и 
видеоклипове от целия свят. Най-харесваните в света филми от психологическата 
и широката аудитория се номинират. Международно жури награждава най-до-
брите. Реалната част на фестивала се провежда в залите на конгреса на живо, в 
зала се прожектират избрани филми. След това филмите или сцените от тях се 
проиграват от участниците с психодрама и се анализират и дискутират. Тук могат 
да бъдат използвани всички знания от областта на науката психология. В процеса 
могат да се включват всички участници в залата и зрителите по интернет, които 
наблюдават форума на живо. Жури, присъстващо в залата, награждава участни-
ците с присъствие на фестивала. Основна тема на Втория международен психо-
логически филмов фестивал ще бъде „Създаването на филми като психотерапия“. 
Във виртуалната част ще бъде представен и дискутиран световният опит в тази 
област. В реалната част ще бъдат представени и обсъдени музикално-поетични 
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видеоклипове и кратки филми, създадени по време на психотерапевтичния про-
цес на първата на група уникални изследователи в тази сфера у нас. Най-добрите 
от света и Родината ще бъдат номинирани и наградени. Международният психо-
логически филмов фестивал съчетава изкуствата с психологическата наука с цел 
подобряване на психичното здраве.

PSYCHOLOGICAL FILM FESTIVAL
SECOND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Rumen Rachev
Psychologist, Psychotherapist, creator of the first films in psychology and 

psychotherapy and a school of followers in Bulgaria, rumen-d-rachev@abv.bg

Abstract: Second International Film Festival - part of the Ninth Congress of Psy-
chology in Bulgaria. The Second International Psychological Film Festival is an origi-
nal, innovative congress form. The festival arises naturally, after the presentation of the 
previous congresses of the first author‘s artistic documentaries in psychology by Ru-
men Rachev and team. The process begins with the presentation of the first full-length 
Bulgarian film in the field of psychology „Who are you, Dr. Freud?“ During the Sixth 
Congress of Psychology at Sofia University in Bulgaria. After the Seventh Congress 
of the Psychological Film Library Forum, the need arose for the First International 
Psychological Film Festival. It was held brilliantly at the Eighth Congress. Due to the 
growing interest of the forthcoming Ninth Congress, the Second International Psycho-
logical Film Festival will be held. It will consist of two main parts: Virtual and Real. 
The virtual part is conducted on the Internet and starts in the FB group https: //www.
facebook.com/groups/1153818098083541/? Epa = SEARCH_BOX, about a month be-
fore the congress dates. It presents feature films, fiction movies, documentaries, short 
films and videos from around the world. The world‘s most popular films among psy-
chological and general audiences are nominated. An international jury awards the best. 
The real part of the festival is held in the halls of the congress live. Selected films are 
screened here in the hall. The films or scenes from them are then played by the partic-
ipants with psychodrama and analyzed and discussed. Here, all knowledge from the 
field of science psychology can be used. The process can involve all participants in the 
hall and viewers on the Internet who watch the forum live. A jury present in the hall 
awards the participants with an original presence at the festival. At the Second Inter-
national Psychological Film Festival, the main topic will be: „Making films as psycho-
therapy“. In the virtual part, the world experience in this field will be presented and 
discussed. In the real part, there will be presented and discussed musically poetic vid-
eos and short films created during the psychotherapeutic process of the first of a group 
of unique researchers in this field in our country. The best ones from around the world 
and homeland will be nominated and awarded. The International Psychological Film 
Festival combines arts with psychological science in order to improve mental health.
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ОТ ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В БАЛКАНСКА КРОСКУЛТУРНА 
ПЕРСПЕКТИВА (БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ) – Пламен Цоков / 31 

ГНЕВЪТ КАТО СТРУКТУРНА КОМПОНЕНТА ОТ ДЕСТРУКТИВНАТА 
СЪЩНОСТ НА ИНДИВИДА И ОСНОВНА ГРАДИВНА КОМПОНЕНТА 
В САМОАКТУАЛИЗАЦИЯТА МУ – Роза Динчева / 33 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВНИМАНИЕТО В КОНТЕКСТА НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА чЕТЕНЕТО ПРИ ЮНОШИ – Емилия Алексиева, Светослав  
Близнашки / 34 

ЗА НЯКОИ ЛИчНОСТОВИ ДЕТЕРМИНАНТИ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ 
ПОВЕДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КАРАНТИНА – Светослав Близнашки, 
Емилия Алексиева / 35 

 ПСИХОЛОГИчЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНчЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА – Наталья 
Галой  / 35

СЕКЦИЯ „ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО“

ЕМПАТИЯ И ПРОСОЦИАЛНО РАЗБИРАНЕ ПРИ ДЕЦА В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА – Анна Мангалова, Камелия Ханчева / 37 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И ПОВЕДЕНчЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 
И СПОСОБНОСТТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ ПРИ 
ГРЪЦКИ ДЕЦА В ПРЕДУчИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – Александра Курти / 38 
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СКАЛА ЗА КИБЕРВИКТИМИЗАЦИЯ И КИБЕРТОРМОЗ: ФАКТОРНА 
СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ В ИЗВАДКА С БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ – 
Ваня Николова / 40

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 – Ваня Рачева / 41 

СОЦИО-КОГНИТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СЪЗНАТЕЛНОСТТА – Венелина 
Стоева / 42 

ПСИХОЛОГИчЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – Гергана Славчева-
Андонова / 43 

КЪМ ПРОФИЛА НА ГЕНЕРАТИВНИЯ ВЪЗРАСТЕН: ДЕМОГРАФСКИ, 
РЕЛАЦИОННИ И ЛИчНОСТНИ ПРЕДИКТОРИ – Диана Христова / 44 

РАННОТО ЛЕКСИКАЛНО РАЗВИТИЕ НА ГОЛЯМА ИЗВАДКА ДЕЦА В 
БЪЛГАРСКА ЕЗИКОВА СРЕДА – Елена Андонова / 45 

ПРИВЪРЗАНОСТ В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И АЗ-ОБРАЗ – Емилия 
Кърджилова / 47 

ЕФЕКТИ НА РАННОТО чУЖДОЕЗИКОВО ОБУчЕНИЕ ВЪРХУ ЕЗИКОВАТА 
ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДЕЦА В УчИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – Eмилия 
Павлова, Иванка Асенова / 48 

ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО – МНОГОСТРАНЕН, ХЕТЕРОГЕНЕН 
ДЕФИЦИТ –  Йорданка Лалова, Юлиана Душанова, Антоанета 
Калонкина / 49 

РИСКОВЕ ЗА ТЕМПЕРАМЕНТА, РОДИТЕЛСТВОТО И ДЕТСКОТО 
РАЗВИТИЕ – Лазар Атмаджов / 50 

ПОЛОВИ РАЗЛИчИЯ В УМЕНИЯТА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И НАЗОВАВАНЕ 
НА ЛИЦЕВИ ЕМОЦИИ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУчИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – 
Мария Курти, Иванка Асенова / 51 

ПСИХОЛОГЪТ В ЗДРАВНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: САМОТА, САМОРЕФЛЕКСИЯ И ГЕНЕРАТИВНОСТ –  
Камелия Ханчева, Диана Христова / 52 

САМОРЕГУЛАЦИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – ФАКТОРИ И ВЛИЯНИЯ – 
Камелия Ханчева, Кристиян Денчев / 54 

ДИАГНОСТИКА НА ЕМОЦИОНАЛНО-ПРАКТИчЕСКОТО ОБЩУВАНЕ С 
ВРЪСТНИЦИТЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – Кирилка Тагарева / 55 

ЕМОЦИОНАЛЕН БАЛАНС, СПРАВЯНЕ И ПРЕУСПЯВАНЕ СРЕД УчЕНИЦИ 
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 – Красен Фердинандов / 56 

ВРЪЗКА МЕЖДУ УчИЛИЩНА ГОТОВНОСТ И ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ 
ПРИ ДЕЦА НА 6 – 7 ГОДИНИ – Кристина Гоцева-Българанова, Милена 
Мутафчиева, Дара Василева / 57 

РИСКОВЕ ЗА ТЕМПЕРАМЕНТА, РОДИТЕЛСТВОТО И ДЕТСКОТО 
РАЗВИТИЕ – Лазар Атмаджов / 58 
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ЕФЕКТИ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УчИЛИЩЕ ВЪРХУ ЛИчНОСТТА НА 
ЮНОШАТА – Мария Солева, Иванка Асенова / 59 

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪНШНАТА ВАЛИДНОСТ НА СКРИНИНГ ТЕСТА ЗА 
ТРИГОДИШНИ ДЕЦА (ФОРМА 2014 г.) – Мария Трифонова / 60 

ЕФЕКТ НА ДАЛЕчЕН ПРЕНОС ПРИ РАЗБИРАНЕ НА ПОГРЕШНИ 
ВЯРВАНИЯ СЛЕД ОБУчЕНИЕ В ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ ПРИ ДЕЦА 
В ПРЕДУчИЛИЩНА ВЪЗРАСТ – Кристина Гоцева-Българанова, Милена 
Мутафчиева / 62 

КОПИНГ СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА ПРИ ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНАТА СРЕЩУ COVID-19 – 
Милена Френкева / 63 

ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУчЕНИЕ 
ОТ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ПО 
ВРЕМЕ НА КАРАНТИНАТА СРЕЩУ COVID-19 – Милена Френкева / 64 

СРАВНЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКИЯ СТИЛ НА ОБЩУВАНЕ ПРИ ДЕЦА С 
АУТИЗЪМ И ПРИ ДЕЦА С ТИПИчНО РАЗВИТИЕ – Михаела Барокова, 
Симона Игнатова, Елена Андонова / 64 

ДИАГНОСТИКА НА НАСИЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА УчЕНИЦИ – Михаил 
Герговски / 66 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИ И ВРЪСТНИЦИ И СУБЕКТИВНО 
БЛАГОПОЛУчИЕ ПРИ ЮНОШИ – Надя Колчева / 67 

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 
Колчева, Галина Маркова-Дерелиева / 68 

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) – Надя Колчева, Соня Драгова / 70 

ПРОУчВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ЗА ПСИХОЛОГИчНА ОЦЕНКА НА 
РАЗВИТИЕТО ПРИ ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ИНСТРУМЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
(ВТОРИ ЕТАП) – Надя Колчева, Светла Стайкова, Радостина Антонова, 
Елена Андонова, Димитър Атанасов / 72 

РАЗВИТИЕ ТВОРчЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ В 
КОНТЕКСТЕ ГРУППОВОГО РАССМАТРИВАНИЯ КАРТИН – Наталья 
Молодцова / 74 

УПОТРЕБА НА ЖЕСТОВЕТЕ В ОБЩУВАНЕТО ПРИ ТИПИчНО 
РАЗВИВАЩИ СЕ ДЕЦА И ДЕЦА С АУТИЗЪМ – Невена Маринова, 
Михаела Барокова, Елена Андонова / 74 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНТЕРНАЛИЗИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ СРЕД 
ГРЪЦКИТЕ ДЕЦА В ПРЕДУчИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СПОРЕД 
ВЪЗПРИЯТИЯТА НА ТЕХНИТЕ МАЙКИ – Николаос Гергулас / 76 
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УчИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ: ОТ ЕВОЛЮЦИЯ И СРАВНЕНИЕ НА 
ПОДХОДИТЕ КЪМ ОБЩООРГАНИЗАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НЕЯ – 
Панайот Рандев, Елеонора Златинова / 77 

ПРЕДЪВКВАНЕ НА НЕГАТИВНИЯ ОПИТ И САДИСТИчНИ 
НАКЛОННОСТИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – Пламен Калчев, Светлина 
Колева / 78 

СКРИНИНГ ЗА НАРЦИСТИчНО ЛИчНОСТОВО РАЗСТРОЙСТВО В 
МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ – Пламен Калчев / 79 

ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПОНЯТИЯТА „ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“ И „ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ В 
КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЙНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАННА ДЕТСКА 
ВЪЗРАСТ – Радостина Стоянова-Ширяев / 80 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ДИСТАНЦИОННОТО 
ОБУчЕНИЕ – Ралица Николова / 81 

ПСИХОЛОГИчЕСКОЕ БЛАГОПОЛУчИЕ И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ 
ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ – Светлана Беляева, Анастасия Микляева, 
Елена Волкова, Ирина Волкова / 83 

РОЛЯТА НА ЛИПСАТА НА СТРАХ И ПАТОЛОГИчНИТЕ ЛИчНОСТНИ 
чЕРТИ ЗА ОЗЛОБЕНОСТТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – Светлина 
Колева / 85 

ПСИХОМЕТРИчНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА 
СПИСЪК С ТВЪРДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ СЪС САМОНАРАНЯВАНИЯ 
(INVENTORY OF STATEMENTS OF SELFINJURY, ISAS) – Севджихан 
Еюбова / 86 

ВЪПРОСНИК ЗА СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ: 
ФАКТОРНА СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ 
– Цветелина Макавеева / 87 

ВЛИЯНИЕТО НА БИКУЛТУРНАТА ИДЕНТИчНОСТ И ЕЗИКА ВЪРХУ 
ПОВЕДЕНИЕТО И САМОИДЕНТИчНОСТТА НА ДЕЦА БИЛИНГВИ – 
Ива Панева / 88 

СЕКЦИЯ „КЛИНИЧНА, ЗДРАВНА И КОНСУЛТАТИВНА 
ПСИХОЛОГИЯ“ 

МОМчЕТО, КОЕТО НЕ ВИЖДАШЕ ПРЕЗ СТЪКЛО – Анета Атанасова, 
Светла Стайкова, Камелия Ханчева / 90 

ЕМОЦИОНАЛЕН СТАТУС НА ПАЦИЕНТИ ПРЕДИ ЕХОКАРДИОГРАФИЯ – 
Анета Рашева, Красимира Христова / 91 

ПОЗИТИВНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА: ЕФЕКТИ ВЪРХУ 
ЗДРАВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЮНОШИТЕ – Анна Александрова-
Караманова / 92 

ТЕРАПЕВТИчНИЯТ АЛИАНС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА 
НА ТЕРАПЕВТА: ВРЪЗКАТА МЕЖДУ РЕФЛЕКСИВНОСТ И 
ТЕРАПЕВТИчНИ РЕЗУЛТАТИ – Атанас Гачев / 94 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ГРУПОВА ДИНАМИКА 
МЕЖДУ НИСКО- И ВИСОКОФУНКЦИОНИРАЩИ ГРУПИ ОТ 
СТАЦИОНАРНИ ПСИХОТИчНИ ПАЦИЕНТИ – Вероника Иванова, 
Миглена Календжиева / 95 

ПСИХОСОМАТИчНИ АСПЕКТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРДИОЛОГИчНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ – Виолета Азис, Румяна Крумова-Пешева / 97 

СТРЕС И ПСИХИчНО БЛАГОПОЛУчИЕ ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 – 
Галина Домусчиева-Роглева, Евелина Савчева / 98 

СИМПТОМИ НА ПОСТТРАВМАТИчНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО И 
ОСОБЕНОСТИ НА СОЦИАЛНАТА И ЕМОЦИОНАЛНАТА САМОТА И 
ИЗОЛАЦИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИчНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 
Глория Шопова, Силвия Шопова / 99 

ПРИВЪРЗАНОСТ И САМООЦЕНКА ПРИ ЮНОШИ С АКНЕ – Даниел 
Петров, Анита Ушколова / 101 

ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ЖЕНИ С АЛКОХОЛНА ЗАВИСИМОСТ (СЛУчАЙ ОТ 
ПРАКТИКАТА) – Десислава Иванова, Цветелина Михайлова / 102 

ЖИВОТЪТ ПРЕДИ И СЛЕД ПСИХОТЕРАПИЯТА – ИНОВАТИВЕН ПОДХОД 
В ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА – 
Джени Гeнчева, Брайън Монахан / 103 

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 
ГОДИНИ – Диана Боянова / 104 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПИчНИ ЗА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН ДЕФИЦИТИ 
В ЗРИТЕЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ – Евгени 
Генев, Силвия Шопова, Елена Чорбаджиева / 105 

НАМЕРЕНИЯ И ПЛАНОВЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ. РОЛЯ НА 
КОГНИТИВНИЯ ТРАНСФЕР ОТ ФИЗИчЕСКА АКТИВНОСТ КЪМ 
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ –  Елиза Иванова / 107 

РОДИТЕЛСКИ РОЛИ В СЕМЕЙСТВОТО И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 
РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО – Златомира Костова / 108 

ОТРАЖЕНИЕ НА ПРИНУДИТЕЛНАТА КАРАНТИНА ЗАРАДИ 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ПРИ ХОРА, ОБГРИЖВАЩИ 
ВЪЗРАСТНИ С ДЕМЕНЦИЯ – Петя Николова, Иво Попиванов / 109 

АЛЕКСИТИМИЯ И ДЕПРЕСИВНОСТ ПРИ ПСИХОСОМАТИчНО БОЛНИ – 
Ина Димитрова / 111 

АФЕКТИВНА АРИТМЕТИКА С ПРОСТИ ЕМОЦИИ И СЛОЖНИ ФУНКЦИИ 
– Красен Фердинандов / 111 

МЕЖДУНАРОДНО ПРОУчВАНЕ НА КОПИНГ СТРАТЕГИИТЕ КАТО 
ПРЕДИКТОРИ НА ПСИХИчНОТО БЛАГОПОЛУчИЕ ПО ВРЕМЕ НА 
ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 2020 – Маргарита Бакрачева / 112 

ПРЕЖИВЯВАНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ И ВЯРВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОВИД-19 – 
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Методи Коралов / 113 
ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ ИЛИ ПРЕДСКАЗВАЩИ 

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ВЪЗРАСТНИ С ПСОРИАЗИС: 
СИСТЕМАТИчЕН ПРЕГЛЕД – Нели Павлова, Кити Киоскли, Катрин 
Смит, Лорън Рейнър, Федерика Пикариело, Рона Мос-Морис / 114 

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  – Огнян 
Койчев, Лилия Бабакова / 116 

ВЛИЯНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО ВЪРХУ 
КАчЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА СЕМЕЙСТВОТО – Радина Стоянова, 
Соня Карабельова / 118 

ПСИХОЛОГИчЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТО КОРЕЛАТИ НА 
СЛЕДРОДИЛНАТА ДЕПРЕСИЯ ПРИ РОДИТЕЛИ – Соня Карабельова, 
Розалина Генева / 120 

ПСИХОТЕРАПЕВТИчНОТО ОБЩУВАНЕ чРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА – 
ОСОБЕНОСТИ И ОГРАНИчЕНИЯ – Румяна Крумова-Пешева / 121 

НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ПСИХОАНАЛИТИчНАТА РАБОТА В 
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС – Светослав 
Савов / 122 

МОГА ЛИ ДА ДОВЕРЯ БЪДЕЩЕТО НА СЕБЕ СИ? – Свилен Лапаков / 123
ВЛИЯНИЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗчЕРПВАНЕ 

ВЪРХУ ОТчУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА И ДЪЛГОСРОчНАТА 
МОТИВАЦИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В КЛИНИчНА 
СРЕДА – Силвия Цветкова / 125 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЪМНАТА ТРИАДА, ВЯРВАНИЯ ЗА ЗДРАВЕТО И 
ПОВЕДЕНИЯ СПРЯМО КОВИД-19 – Соня Драгова-Колева / 126 

ПАТЕРН НА МОТОРНИТЕ И СЕНЗОРНИ АСИМЕТРИИ ПРИ ШИЗОФРЕНИЯ 
– Соня Захова / 127 

ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ КАРИЕРНИТЕ ОРИЕНТАЦИИ ОТ МОДЕЛА 
НА „ГОЛЕМИТЕ ШЕСТ“ И КАРИЕРНАТА ИДЕНТИчНОСТ – Соня 
Карабельова, Майяна Митевска / 128 

ПРОМЯНА В СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРАВМАТИчНИЯ СПОМЕН КАТО 
ЕТАП В ПСИХОТЕРАПЕВТИчНАТА ПРЕРАБОТКА С EMDR – Станка 
Михалкова / 130 

СПРАВЯНЕ В РИСКОВИ СИТУАЦИИ – ЛИчНОСТОВИ ДЕТЕРМИНАНТИ И 
ИНДИВИДУАЛЕН СТИЛ – Таня Димитрова, Камелия Ханчева / 131 

ВЛИЯНИЕ НА БАЗОВО ЗНАНИЕ ЗА СКРЪБТА ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА 
ВЪЗПРИЕТ СТРЕС – Тоска Ганева / 132 

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО ГРУПОВА АНАЛИЗА И ГРУПОВИ ПРОЦЕСИ 
– Цветелина Йосифова, Давид Иерохам / 134 

ЗДРАВЕН ЛОКУС НА КОНТРОЛА В УСЛОВИЯТА НА ЕКСТРЕМАЛНА 



230

ПАНДЕМИчНА СИТУАЦИЯ: ПСИХОЛОГИчЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 
Албена Крумова, Плама Христова / 135 

СЕКЦИЯ „КРИМИНАЛНА И ЮРИДИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“ 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО И СВЕТОГЛЕДА ПРИ 
КРИМИНАЛНАТА ЛИчНОСТ НА ХОРА, ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМСКИ 
ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ – Бисер Божков / 137

ЗАВИСИМОСТТА КЪМ ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА 
КАТО СЪОБУСЛАВЯЩ КРИМИНОГЕНЕН ФАКТОР – Бисер 
Божков / 138 

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПРЕДУчИЛИЩНОТО И УчИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ОБУчЕНИЕТО ОТ 
РАЗСТОЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА УчЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИчНИ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ – Благородна Бунева, Петя Петрова / 139 

ЕМПИРИчНО БАЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЕКСУАЛНИ 
НАСИЛНИЦИ НА ДЕЦА ВЪЗ ОСНОВА НА КЛИНИчНИТЕ СКАЛИ 
НА ВЪПРОСНИКА MMPI-2 чРЕЗ ДВУСТЪПКОВ КЛЪСТЪР-АНАЛИЗ 
– Валери Тодоров, Любка Христова, Неделчо Стойчев, Цветка Тодорова, 
Стойко Минчев / 139 

ДЕТСКИЯТ СУИЦИД КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ УПРАЖНЕНО ФИЗИчЕСКО И 
ПСИХИчЕСКО НАСИЛИЕ – ПРИчИННОСТ И ДИАГНОСТИКА – Георги 
Петров / 141 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА „ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“ ПРИ 
ОВЛАДЯВАНЕ НА КРИТИчНИ ИНЦИДЕНТИ – Диана Божанова / 141 

МОДЕЛИРАЩАТА РОЛЯ НА СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИТЕ ДАННИ 
И ЛИчНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ 
РАБОТНИЦИ ВЪРХУ ТРУДНОСТИТЕ ИМ ПРИ ВЕРБУВАНЕ НА 
ИНФОРМАТОРИ – Емил Маджаров, Светослав Христов, Стефани 
Сафарова / 142 

ЛИчНОСТНИ СПЕЦИФИКИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И 
ГОТОВНОСТТА ИМ ДА ВЪЗПРИЕМАТ И ПРЕОДОЛЯВАТ ТРУДНОСТИ 
ПРИ РАЗПИТИ НА КРАДЦИ РЕЦИДИВИСТИ – Емил Маджаров, Йоанна 
Андонова-Цветанова, Марина Кирева / 143 

ПСИХОДИНАМИчЕН ПОДХОД В ОБЯСНЕНИЕТО НА ТЕРОРИСТИчНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ – Калин Гайдаров / 144 

СРАВНЕНИЕ НА НАУчНИТЕ ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРОРИЗМА – Калин 
Гайдаров / 144 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СКАЛАТА ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХОПАТИЯ НА ХЕЪР 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ РЕЦИДИВ НА КРИМИНАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ – Камелия Теллалова / 145 

КРИМИНОГЕННОСТ И ВИКТИМНОСТ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ КАТО 
СЛЕДСТВИЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПАВ И АЛКОХОЛ – Красимир 
Лалев / 146 
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ЛИчНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗЛЕЖАВАЩИ ЕФЕКТИВНИ ПРИСЪДИ ЗА 
СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕЦА – Любка Христова, Неделчо 
Стойчев / 147 

ФАКТОРИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПОЛИГРАФСКИ РЕЗУЛТАТ ПРИ 
РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ – Мария Стойчева / 147 

ДИАГНОСТИКА НА НАСИЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА МАЛОЛЕТНИ 
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ – Михаил 
Герговски / 148 

СПЕЦИФИКИ НА САМООЦЕНКАТА И АЗ-ЕФИКАСНОСТТА ПРИ 
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ГРАБЕЖ – Николай Иванов / 149 

СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ“

НАГЛАСИ КЪМ БЪЛГАРИЯ И МОТИВИ ЗА ЕМИГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, 
ЖИВЕЕЩИ В чУЖБИНА В КОНТЕКСТА НА ЖИЗНЕНОТО 
ПЛАНИРАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ/НЕВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА – Антоанета 
Христова / 151 

ПЪРВОНАчАЛНИ ДАННИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИК ЗА 
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ ПРЕЖИВЯВАНЕ НА ВИНА И СРАМ – 
Георги Карастоянов, Гергана Кузмова / 152 

COVID-19: ПСИХИчНИ ЕФЕКТИ И ИНДИВИДУАЛНИ СТРАТЕГИИ 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ –  Елица 
Христова / 153 

ДИНАМИКА НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 
И НЕГОВОТО ПОЛИТИчЕСКО ЛИДЕРСТВО. ОСНОВНО ГРУПОВО 
ДОПУСКАНЕ ЗА АДХЕЗИЯ –  Иван К. Иванов, Калина Йорданова / 154 

ПСИХОСОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ В 
УСЛОВИЯТА НА COVID-19 – Иван Кръстев, Десислава Иванова / 156 

ЗА „ДИВАШКИЯ“ ПРЕВОД НА ТРУДОВЕТЕ НА ФРОМ И ЗА 
ОТГОВОРНОСТТА КЪМ НАУчНАТА ИСТИНА – Ирена Левкова / 156 

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИчНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ РАЗВИТИЕТО 
НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ – Йоланда Зографова, Екатерина 
Димитрова / 158 

БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА СКАЛАТА ЗА ГЕНЕРАЛИЗИРАН 
ЕТНОЦЕНТРИЗЪМ: ФАКТОРНА СТРУКТУРА И НАДЕЖДНОСТ – 
Любомир Джалев, Невена Георгиева / 159

ОТРАЖЕНИЕ НА ВОЙНАТА И ТЕРОРИЗМА ВЪРХУ ДЕЦАТА НА ЙЕМЕН – 
ПСИХОЛОГИчНИ АСПЕКТИ – Мофтах Али Ахмед Саеед / 160

 РИТУАЛИЗАЦИЯ И СИГНИФИКАЦИЯ НА СТАТУСА POST MORTEM: 
МАРКЕРИ ОТ БЪЛГАРСКО ГРОБИЩЕ – Николай Димитров / 161 

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИчЕСКИЯТ ТРЕНИНГ, ИЛИ КАК СЕ ЯЗДИ КОН – 
Николай Димитров / 162 
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СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ И ПОЛИТИчЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА 
МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ – Николай Димитров / 163 

ПИЛОТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪПРОСНИКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 
МЕЖДУЛИчНОСТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА УИЛЯМ ЩУТЦ FIRO-B – 
Полина Гудева / 164 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НИВАТА ДИСТРЕС ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 В 
БЪЛГАРИЯ – Юрий Янакиев / 165

СЕКЦИЯ „ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ“

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРИ КАТО ОСНОВА ЗА 
ОБУчЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ – Александър Пожарлиев / 167 

ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
чРЕЗ НАГЛАСИТЕ ИМ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ В 
ОРГАНИЗАЦИЯТА – Биляна Любомирова / 168 

ВЛИЯНИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ВЪРХУ 
ПРОЦЕСА НА ВЪЗПРИЕМАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА 
ВЪВ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ – Валерия Витанова, Габриела 
Тодорова / 170 

ВРЪЗКА МЕЖДУ ОБУчЕНИЯ И ТРУДОВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ – Валерия Витанова, Светлана Куманова / 171 

ПСИХОЛОГИчЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪВЕЖДАНЕТО В РАБОТАТА – 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИчНО ИЗСЛЕДВАНЕ – Вихра Найденова / 172 

РАЗЛИчИЯ В АНГАЖИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ ПРИ СПЕЦИАЛИСТИ 
чОВЕШКИ РЕСУРСИ – Вихра Найденова, Александър Ангелов / 173 

ЦЕННОСТНИ ПРЕДПОчИТАНИЯ И ДОМИНИРАЩИ КУЛТУРНИ 
ПРАКТИКИ В БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – Габриела Радулова / 174 

ЛИДЕРСКИЯТ СТИЛ НА ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА 
КАТО ПРЕДИКТОРИ НА ИНИЦИАТИВНОСТТА В РАБОТАТА В 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ – Георги Стоянов / 175 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА ПРИ ЛИЦА, ЗАЕТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
– Даниела Юлиева / 176 

ВЪЗРАСТОВИ, ПОЛОВИ И ЛИчНОСТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ПСИХИчНОТО ЗДРАВЕ В РАБОТАТА – Ергюл Таир / 177 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА АДАПТИВНОСТ (AGILITY) – 
Ивайло Илиев / 179 

СКАЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРОМЯНА КАТО 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА – 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ – Ивайло Илиев / 179 

ВЗАИМОВРЪЗКА НА ЕМОЦИОНАЛНИЯ САМОКОНТРОЛ И СПОРТНИТЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ ПРИ ЕЛИТНИ СПОРТИСТИ – Иван В. Иванов / 180 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ РАБОТАТА И ПОЛОВО-РОЛЕВИ СТЕРЕОТИПИ 
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НА РАБОТНОТО МЯСТО – Ирина Топузова / 181 
ПОКОЛЕНчЕСКИ РАЗЛИчИЯ В МОТИВАЦИЯТА ЗА РАБОТА И 

ЦЕННОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРУДА – Ирина Топузова / 182 
ОЦЕНКА НА ОТчУЖДЕНИЕТО ОТ РАБОТАТА И ПЕРЦЕПЦИИТЕ КЪМ 

СРЕДАТА ПРИ УчИТЕЛИ – Майяна Митевска, Емил Кочов / 183 
ВЛИЯНИЕ НА КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ ВЪРХУ 

ИНДИВИДУАЛНОТО ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ – Мартина Трушева-
Найденова / 184 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО В ОРГАНИЗАЦИИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА 
РИСК – Мартина Трушева-Найденова / 185 

ЛИчНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПРИЕМАчЕСКА НАГЛАСА НА 
КОУЪРКИНГ ОБИТАТЕЛИТЕ – Миряна Станчева / 186 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ 
В СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ (СТАРТЪПИ/STARTUPS) – Момчил 
Станишев / 187 

БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ТРЕТАТА РЕВИЗИЯ NEO ЛИчНОСТЕН 
ВЪПРОСНИК (NEO PI-3™ ) – Николай Николов, Мила Атанасова / 189 

БЪЛГАРСКА АДАПТАЦИЯ НА ВЪПРОСНИКА ЗА МОТИВАЦИЯ ЗА 
ПОСТИЖЕНИЯ НА ШУЛЕР И ПРОХАЗКА – INVENTORY (AMI) – 
Николай Николов, Мирела Великова / 190

ПСИХОЛОГИчЕСКОЕ БЛАГОПОЛУчИЕ КАК УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ –  Оксана Исаева, Светлана Савинова, Игорь Волков / 191  

АВТЕНТИчНО ЛИДЕРСТВО: КРАТЪК ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД – Петко 
Стайков / 192 

ВИРТУАЛНОТО ЛИДЕРСТВО – ПСИХОЛОГИчЕСКИ АСПЕКТИ – Плама 
Христова, Албена Крумова / 193 

КОНФЛИКТНИ ОТНОШЕНИЯ И СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ 
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