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СТАНОВИЩЕ 

по публикациите на гл. ас. д-р Стойка Христова Калчева за участие в конкурс за 

длъжността „Доцент“ по професионално направление 3.2. Психология / Психология на 

труда и инженерна психология/ – Психологически аспекти на ежедневния труд, обявен 

в ДВ, брой 19 от 01. 03. 2018 г. от Института за изследване на населението и човека 

при БАН 

от Антоанета Христова, професор, Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН 

 

В конкурса за длъжността „Доцент“ гл.ас. Стойка Калчева участва включвайки  

28 публикации, от които една самостоятелна монография, един колективен наръчник, 6 

статии и 20 доклади на научни конференции, от тях по-голямата част - 25 - са 

самостоятелни. В съответствие  с изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав, тези публикации са реализирани след придобиването на научната степен доктор 

по психология.  

Приноси на трудовете в тематичното направление „Адаптация и 

стандартизация на психологически въпросници и скали“ е по-конкретно  

Копенхагенски психосоциален въпросник (COPSOQ). Въпросникът е апробиран за 

България върху извадки от държавни и частни фирми, научни и педагогически кадри, 

фирми за услуги, като демонстрира добри психометрични характеристики. Установено 

е, че българските данни са съпоставими с данни от проучвания в Дания и Германия.  

Допълнителен резултат е напревената оценка на видове стрес във фирма за 

услуги. Психометричните показатели от прилагането на инструмента в тази извадка 

също са много добри и дават основание за по-нататъшното му използване в 

консултантската практика.  

Диапазонът на приложение на инструмента е разширен и допълнен с данни и 

анализи, представени в монографията „Психологически измерения на ежедневния труд. 

Оценка на професионалния стрес, междуличностните отношения и професионалната 



компетентност и емоциите“ (2018 г.). Основният принос в тези публикации е свързан с 

обогатяване на теоретико-приложните и методологически аспекти на подходите за 

оценка на професионалния стрес.  

Г-жа Калчева е започнала обучението си в специалност Психология на 

Софийски университет, а от трети курс е продължила обучението си в същата 

специалност на Санкт Петербургския университет, Русия, която  завършва с отличен 

успех през 1981 г. През 1990 г. защитава докторска степен по психология в същия 

университет. В продължение на 15 години (между 1994 и 2009 г.) г-жа Калчева работи в 

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на България, където 

последователно заема длъжностите експерт, главен експерт, държавен експерт, 

началник отдел, директор. Наред с дейностите свързани със съответната позиция, тя 

участва в разработването на различни научно-изследователски и приложни проекти. Д-

р Калчева е безспорен авторитет в тази сфера на дейност, доказателство за което е 

грамотата, с която е удостоена, както и множеството покани за лекции и обучения, 

които получава и след напускането на Агенцията. 

От 2009 до 2011 г. е главен експерт в Националния център за опазване на 

общественото здраве при Министерството на здравеопазването, където реализира 

научно-изследователски дейности по проекти и програми.  

           Д-р Калчева е член на секцията „Социална, трудова и консултативна 

психология“ като е показала много висока компетентност в професионален и личен 

план. Тя е учен, системно въвеждащ и разработващ нови методи в сферата на 

психологията, които могат да се прилагат в различни клонове, което формира 

интердисциплинарен аспект на изследователската и публикационната работа. 

Множество презентации на национални и международни научни форуми също показват 

нейното високо професионално равнище.  Участва активно и в национални и 

международни проекти като напр. в проект на тема „Трансгранично сътрудничество за 

развитие на услуги за малки и средни предприятия „ Психологическа интервенция и 

превенция на конфликта при съчетаването на семейния и професионален живот“, както 

и в мащабния национален проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в 

България“.  

          Д-р Калчева е дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“.  



           Д-р Калчева активно участва, разработвайки освен методите, представени по-

горе , но и програма за работа с бежанци, подход за редуциране на сексуалното насилие 

на работното място и др. Дейността й в това отношение обогатява и насочва работата 

на секцията като подготвяните програми и методи могат да бъдат използвани за 

интердисциплинни изследвания.  

          В заключение, като резултат от високата оценка на научната и изследователската 

дейност на д-р Стойка Калчева  подкрепям избирането й за „доцент“ по професионално 

направление 3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология – 

Психологични аспекти на ежедневния труд) в секция Социална, трудова и 

консултативна психология при ИИНЧ - БАН. 

 

        

 

 

11.06.2018г.                                                                   Подпис: 

                                                                                          Проф. д-р Антоанета Христова 

 


