
 
 
 
 
 

   

  
 

 РЕЗЮМЕТА НА ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 НА ГЛ. АС. Д-Р  СТОЙКА ХРИСТОВА КАЛЧЕВА 

 

Калчева С., (2018), Психологически измерения на ежедневния труд. Оценка на 
професионалния стрес, междуличностните отношения и професионалната компетентност и 
емоциите., С., Диамара. 

 Книгата съдържа 3 глави: 1) Оценка на професионалния стрес, 2) Междуличностните 

отношения и професионалната компетентност и 3) емоциите.  

 В първата глава се разглеждат проблемите на стреса: възникване, донаучни теории, подходи, 

методи и др. Отдадено е предпочитание  на въпросник, който не принадлежи към нито един 

подход ( според авторите). Използвана е модифицирана версия на Копенхагенски въпросник за 

изследване на психосоциални фактори в работата (66 айтема), разработена от психологически 

отдел на Датски институт за професионално здраве. Апробиран е през последното 

десетилетие в 34 страни (между които Австрия, Белгия, Германия, Китай, Малайзия, 

Хърватска, Иран, Португалия). Проведени са проучвания в институт, фирма за производство, 

фирма за услуги, медия. 

 Във втората глава се изследват междуличностните отношения и професионалната 

компетентност чрез рейтингов подход ( конфликти, симпатия-антипатия,и др) .  

 Междуличностните отношения и професионалната компетентност са широко проучвани 

проблеми, за решаването на който има необходимост от специален инструментариум. 

Предлагаме алтернативен и по-икономически експертен инструмент на групово равнище в 

първичното звено. Колегите са най-добри експерти в групата. В извадка от 456 служители  са 

получени добри прогностични възможности на рейтенговия подход: може да се ползва за 

атестация, подбор, класиране, оценка на микросредата и предефиниране на структурата й.  

       В третата глава се предлага метод BES като експертен скринингов инструмент за изследване 

на емоциите. Емоциите са най-важната сфера в човешкия живот и количеството на 

проведените проучвания е необхватен. Изследването на емоциите с метод BES е част от 

предложен „Индикатор за изследването на баланса „Работа-семейство“. И в двете социални 

сфери доминират положителните емоции. В сравнение с работата, семейството  се 

характеризира с по-високо равнище на положителните емоции и по-ниски равнища на 

отрицателни емоции. Между емоционалните реакции в работата и семейството се наблюдават 

значими, но умерени по сила корелационни връзки. Те могат да се тълкуват от гледна точка на 

трета причина (диспозиция), сходство на възникване или директни каузални връзки. Емпирично 

са извлечени основни групи (клъстъри) от изследвани лица, задаващи типични конфигурации 

на съчетаване на положителни и отрицателни емоции в работата и семейството. 

 

Русинова – Христова А., Б. Андреев , Й. Зографова, М. Бакрачева, В. Недева-Атанасова, 
Калчева С., (2013), Субективни и обективни измерения на работата и семейството, 
Практически наръчник «Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 
съчетаване на семейния и професионален живот, С.: Акад. Издателство М. Дринов, 17-21. 

         Практическият наръчник е разработен в рамките на проект „ BG 051P0001-7.0.01-0099-

C0001.Трансгранично сътрудничество за развитие на услуги за малки и средни предприятия „ 



 
 
 
 
 

   

  
 

Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и 

професионален живот“. В него се отразяват резултати от Национално представително изследване 

на 1300 лица чрез Индикатор за баланса в работата и семейството. В работата и семейството 

преобладават положителните емоции, като в семейството са на по-висока равнище. Не се 

установяват разлики в държавните и частните предприятия. Лицата с по-висока длъжност не 

пренасят отрицателни емоции (гняв) от работата в семейството. По-високия ранг в служебната 

йерархия е протекция за трансфер на отрицателните емоции. 

 

Калчева С., (2011), Оценка на видове стрес чрез Копенхагенски  психосоциален въпросник 
(СОРSOQ), X международна научна конференция „Приложната психология в България: 
възможности и перспективи», „Приложната психология и социалната практика“, Варна: ВСУ 
«Черноризец Храбър», 397-405. 

Стресът в работната среда е основен психологически и трудово-медицински проблем, за 

изследване на който от решаващо значение е получаване на сравнителни данни и апробиране на 
методически инструментариум. Цел на изследването е пилотно проучване на стреса във фирма за 
услуги със сменен режим, чрез апробиране на анкетна карта, за която има съпоставими данни от 
34 държави. 

Изследването е проведено с 96 работещи в 5 отдела (оперативен, продукция, хигиена, 
кафене и администрация и счетоводство) на редовен и сменен режим във фирма за услуги. 
Получени са 50 попълнени анкетни карти (16 мъже, 27 жени и 7 непосочили, на възраст от 19 до 63 
г.). Предмет на дейност: денонощно се осъществява обработка на хранителни продукти и се 
произвеждат хранителни пакети като качеството и хигиената на продукцията и работните 
помещения ежегодно се проверява и сертифицира. Предвид международните контрагенти на 
фирмата изискванията за качество, дозировка и хигиената за значителни. Пилотното проучване се 

осъществява чрез разработена  анкетна карта, състояща се от 5 модули c 80 въпроса, въз основа 

на които се формират 25 показатели:  
(1) Използвана е модифицирана версия на Копенхагенски въпросник за изследване на 

психосоциални фактори в работата (66 айтема), разработена от психологически отдел на Датски 
институт за професионално здраве. Апробиран е през последното десетилетие в 34 страни (между 

които Австрия, Белгия, Германия, Китай, Малайзия, Хърватска, Иран, Портогалия). Основната 

датска  извадка е от 4732 лица (от тях 3517 работещи от 20 до 59 г., 52% жени от 56 
професионални групи като 28 от изследваните лица са от бранш „Храни и напитки”). 

(2) Включени са и въпроси за общи данни (7 въпроса).  
Данните се обработени чрез корелационен и регресионен анализ, айтем-анализ 

(коефициент на вътрешна съгласуваност α на Кронбах и характеристики на айтемите) и t-критерии 
за независими извадки, с пакет статистически програмни продукти. 

 I Модул „Изисквания на работата” съдържа 4 компонента: (1) Количествени изисквания 
към работата (неравномерност на работното натоварване, недостатъчно време за справяне със 
задачите, изоставане с работата и др.). (2) Когнитивни изисквания на работата: необходимост от 
съсредоточеност, вземане на решения в затруднени условия, изисквания към паметта и др. (3) 
Емоционални изисквания към работата (ситуации на напрежение, „здрави нерви”, емоционална 
претовареност) (4) Възможност за влияние върху работата (избор с кого и как да се работи, 
влияние върху количеството на работата и др.). 

Въз основа на показатели (1) – ( 3) се изчислява общ показател (4) Изисквания на 
работата.    

II Модул „Социални взаимоотношения” има 5 компонента: (1) Ролеви конфликти 

(възлагане на ненужни неща, противоречиви указания и др.). (2) Социална подкрепа (получаване 
на помощ от колеги и от прекия ръководител). (3) Социални отношения (изолираност на работното 
място, възможност за разговори по време на работа). (4) Яснота на ролите (ясно дефинирани 
цели и задачи, тежест на мнението на работещите, отговорност за определени дейности). (5) 



 
 
 
 
 

   

  
 

Качества на ръководителя (осигуряване на всеки подчинен на възможност от професионална 
реализация, добро планиране, възможност за решаване на конфликти, обратна връзка за 
подчинените). 

III Модул „Здраве” съдържа 2 компонента: (1) Психично здраве (признаци за потиснато 
настроение, щастие, обезкуражаване, изнервеност). (2) Жизненост (липса на изтощение и 
изчерпаност, оптимизъм, енергичност, въодушевление).  

IV Модул „Стрес” включва 4 компонента: (1) Поведенчески стрес (проблеми с хората, 
чувствителност и раздразнителност към другите, липса на желание за действие). (2) Соматичен 
стрес („здравни оплаквания”). (3) Когнитивен стрес (трудна концентрация, затруднение в паметта 
и вземането на решения). (4) Необходимост от прикриване на емоциите/личното мнение. Въз 
основа на компоненти (1) – (3) се формира общ показател Стрес.  

V Модул ”Смисъл на работата” съдържа 4 компонента: (1) Значимост на работата 
(чувство, че това, което се прави е важно, вътрешна мотивация). (2) Ангажираност с работата 
(желание за оставане до края на трудовия стаж, голямо лично значение на работата, желание за 
споделяне с други хора за работата). Въз основа на двата посочени компонента се формира общ 
показател Значимост и лична ангажираност с изпълняваната  работа. (3) Възможности за развитие 
(пълноценно ползване на личните умения, разширяване на знанията, възможности за лична 
инициатива). (4) Несигурност на работата (безпокойство от безработица, от преместване на 
нежелано работно място и др.). 

 От методическа гледна точка, предложеният метод за апробиране  показва добри 
статистически характеристики и може да се разшири пилотното проучване с цел събиране на 
съпоставими данни (като се има предвид, че настоящите данни се събират по време на 
икономическа стагнация).  
 

Калчева С., (2013), Емоционални измерения в работата и семейството, Сборник 
Международна конференция  «Психологическа интервенция и превенция на конфликта при 
съчетаване на семейния и професионален живот», С.: Емайви Консулт, 43-55. 

 Международната конференция е проведена по проект „ BG 051P0001-7.0.01-0099-
C0001.Трансгранично сътрудничество за развитие на услуги за малки и средни предприятия „ 
Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаването на семейния и 
професионален живот“. Изследването на емоциите с метод BES е част от предложен 
„Индикатор за изследването на баланса „Работа-семейство“. И в двете социални сфери 
доминират положителните емоции. В сравнение с работата, семейството  се характеризира с 
по-високо равнище на положителните емоции и по-ниски равнища на отрицателни емоции. 
Между емоционалните реакции в работата и семейството се наблюдават значими, но умерени 
по сила корелационни връзки. Те могат да се тълкуват от гледна точка на трета причина 
(диспозиция), сходство на възникване или директни каузални връзки. Емпирично са извлечени 
основни групи (клъстъри) от изследвани лица, задаващи типични конфигурации на съчетаване 
на положителни и отрицателни емоции в работата и семейството. 

 

Kalcheva S., (2012),  Work and Family, Презентация на българо-румънски семинар, Букурещ, 
Румънска Академия на науките.   

         Презентацията е осъществена на международен семинар в Румънската академия на науките 
в рамките на проект „ BG 051P0001-7.0.01-0099-C0001.Трансгранично сътрудничество за 
развитие на услуги за малки и средни предприятия „ Психологическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаването на семейния и професионален живот“. В докладът се 
отразяват получените резултати от проучванията на световния опит по проблемът за 
конфликта „Работа-семейство“. В световен мащаб функционират над 150 института и научно-
практически центрове, разработващи програми за превенция на конфликта „Работа-
семейство“.  



 
 
 
 
 

   

  
 

  

Калчева С., (2013), Ефекти на базовите емоции в работата върху гневните реакции в 
семейството, Научна конференция с международно участие «Психология – традиции и 
перспективи», (9-10.11.2013), ЮЗУ „Неофит Рилски“,  Благоевград . 

       Докладът отразява  трансфера на емоциите в работата върху семейните отношения. В 
зависимост от служебната позиция в работата се пренасят емоции в семейството: при по-
висока длъжност гневните реакции не са характерни в дома. Очевидно, заемането на по-високо 
място в служебната йерархията служи като протекция спрямо отрицателните емоции в 
семейните отношения. 

 

Калчева С., (2013), Консултиране на мениджъри за социални политики от чуждестранния 
опит в контекста на баланса «работа-семейство», Научна конференция с международно 
участие «Психология – традиции и перспективи», (9-10.11.2013), ЮЗУ „Неофит Рилски“,  
Благоевград.  

       В рамките на проект „ BG 051P0001-7.0.01-0099-C0001.Трансгранично сътрудничество за 
развитие на услуги за малки и средни предприятия „ Психологическа интервенция и превенция 
на конфликта при съчетаването на семейния и професионален живот“ се изгради 
Консултативен център, където се осъществиха консултации за заинтересовани страни: 
мениджъри, служители, HR-специалисти и др. В доклада се посочва какви въпроси са 
поставени от бенефициентите на Консултативния център: какъв е чуждестранния опит при 
превенция на конфликта „Работа-семейство“? . В страните на Европейския съюз 
работодателите имат просоциална политика за прокламиране ролята на семейството. 
Провеждат се  мероприятия за облегчаване  труда на майките (детски градини в 
предприятието, химическо чистене, кулинарно обслужване и пр.). Сред предприятията се 
осъществява социален одит относно политиките за подкрепа на семействата. Излъчва се 
годишен победител сред фирмите. Отразен е опитът във Франция, Полша, Австрия и др.  

 

Калчева С., (2011), Влияние на личните взаимоотношения в микросредата върху 
удовлетвореността от работата, X международна научна конференция „Приложната 
психология в България: възможности и перспективи», „Приложната психология и 
социалната практика“, Варна: ВСУ  «Черноризец Храбър», 411-420. 

 Проучени са 117 лица от три организации (фирма за услуги, производствена фирма и 
институт). Използван е Копенхагенския психосоциален въпросник, като към него са включени и 
2 скали: удовлетвореност от работата и удовлетвореност от условията на труд. В изследването 
е включена и Рейтингова скала за междуличностни отношения. Резултатите показват, че 
данните по рейтинговата скала не влияят върху резултатите по скалата за удовлетвореност от 
труда и от условията на труд. 

Калчева С., (2011), Рейтингов подход за оценка на професионалната компетентност и 
междуличностните отношения в организацията, VI Национален конгрес по психология (18-
20.11.2011), С:. Българско списание по психология, 3-4, 461-469. 

Рейтенговия подход е конструиран като експресен икономичен инструмент, който  може да се 
ползва за атестация, подбор, класиране, оценка на микросредата и предефиниране на 
структурата й. 

  



 
 
 
 
 

   

  
 

Калчева С., (2011), Колегиалните отношения в научната организация: сравнителен анализ на 
четири типа професионални организации, Етиката в българската наука, Седма национална 
конференция по етика, (4-5.11.2011), С.: ИК-УНСС, 77-86. 

       В 4 организации (институт, фирма за услуги, фирма за производство и медия) се изследват 
колегиалните взаимоотношения чрез 6 емпирични индикатори:  1) добронамереност, 2) 
приемане на перспективата на другите 3) самокритичност 4) завист 5) егоцентрична 
ориентация 6) неразбирателство. В научния институт има най-високо равнище по индикатор 
„приемане на перспективата на другите“ и „добронамереност“. 

Калчева С., (2010), Апробация на Копенхагенски въпросник (СОРSOQ) за психосоциални 
изисквания към работата, VIII конгрес с международно участие по медицинска география, 
(28.10.2010), С: Фармуниверс плюс, 83-91.  

Професионалният стрес е основен психологически проблем, който се изследва  от гледна точка на 
различни теоритически подходи. Копенхагенският психосоциален въпросник не принадлежи според 
авторите си към нито един от господстващите подходи. В модификацията, разработена от С. 
Калчева се съчетават айтеми от две разновидности на въпросника. Апробирането  показва добри 
статистически характеристики в извадки от държавни и частни фирми, научни и педагогически 
кадри, фирми за услуги. Българските данни са съпоставими с характеристики в Дания и Германия.  
 

Калчев Пл., Калчева С., Бурушкина Ж., Хорозова П.,(1995), Българска адаптация на въпросника 
на Coolidge за личностни разстройства (CATI ) – надеждност на скалите , Българско списание 
по психология, 4, 5-19. 

В DSM-III-R (1987) личностните черти се разглеждат като устойчиви 
патерни за възприемане, мислене и отношение към себе си и околните. Предмет 
на статията е въпросник на Coolidge (The  Coolidge Axis II Inventory – CATY), 
формиран на основата на   117 диагностични критерии, защитни и други скали. 
Българската извадка е от 866 лица и резултатите показват добро равнище на 
вътрешна съгласуваност, тест/ретест а надежност, проверка на валидност, добра 
идентификация на клинично  диагностицирани  личностни разстройства. 
 

 

Калчев Пл., Калчева С., Хорозова П. Бурушкина Ж.,(1993), Възприемане на училището от 
учениците – метод за оценяване,  Училище, 10, 44-55. 

Изследва се сложен социално-психологически проблем, в който се проектират по-общи личностни 
нагласи, свързани с емоционално приемане / отхвърляне на училището, с отношение към учебните 
дейности и оценка на различни аспекти на училищния живот. Емпиричната картина затруднява 
концептуализацията на проблема като се ползва модел на Halpin&Croft (1963) и  Finlayson (1970) от 
4 фактори: емоционален тон, ориентация към задачите, загриженост на учителя, демократичен 
контрол. Проведено е изследване на 398 ученици, факторна валидност, конструкт-валидност, 
надежност, корелационен анализ, сравнителен анализ на данни в различен културен контекст 
(България, Германия, Шотландия).   
 
Калчева С. (2018), Резилианс – постановка на проблема, дефиниции, подходи, перспективи 
за изследване. Варненски свободен университет (подадена заявка). 

 Резилиансът е термин, който присъства в проекти, лекции и публикации на ограничено 
количество изследователи (проф. Н. Петрова, проф. Х. Александров, проф. Кр. Иванов). 
Предвид интердисциплинарния лавинообразен интерес към понятия като стрес, емоции, 
бърнаут, резилиансът остава в сянка.  Вниманието е насочено към анализ на методическите 



 
 
 
 
 

   

  
 

подходи, дефинициите, личностните ресурси, издържливостта, стресоустройчивост. Целта е да 
се осъществи подбор на инструментариум, да се избере целева група, свързана със 
устресоустойчивост. 

 

Калчева С., (2018), Емоционални аспекти в професионалния живот, Юбилейна конференция 
по повод 45 години психология в БАН „Психология с лице към социалните проблеми“, 
(приета заявка). 

 Докладът отразява  трансфера на емоциите в работата върху семейните отношения. В 
зависимост от служебната позиция в работата се пренасят емоции в семейството: при по-
висока длъжност гневните реакции не са характерни в дома. Очевидно, заемането на по-високо 
място в служебната йерархията служи като протекция спрямо отрицателните емоции в 
семейните отношения.  Емпирично са извлечени 6 основни групи (6 клъстъри) от изследвани 
лица, задаващи типични конфигурации на съчетаване на положителни и отрицателни емоции в 
работата и семейството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   

  
 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ 

Калчева С., (2017), Психологически    и    социални    проблеми    на    

непридружените    деца    ––––    бежанци, 12  , 12  , 12  , 12  конференция    „„„„    Морал    и    етика    на    

справедливост    в    съвременното    общество, , , , Авангард    прим,  372,  372,  372,  372----378.378.378.378. 

 Непридружените деца-чужденци са най-голямата група уязвими бежанци. Те се ползват от 

право за „неотблъскване“, не прилагане на „ускорено“ (тридневно производство), низадържане в 

места за лишаване от свобода. Част от възрастните кандидати за убежище се възползват от 

детски права. Съществуват и междукултурни различия: летоброенето в страните на произход може 

да бъде с разлика от над 200 години.  На непридружените деца се назначана настойник/попечител 

от общината по Семейния кодекс и правен представител. 

 

Калчева    С., (2016), Жертви    на    изтезания    в    страни    на    произход: : : : социално    и       

психологическо    консултиране, , , , Конференция        „„„„Хармония    в    различията, , , , 

Унибит, , , , изд. . . . За    буквите.     

 Изтезанията са крайно нарушение на човешките права, които се осъществяват от 

овластени лица с цел изтръгване на показания и сломяване на волята на жертвата.  Основават се 

на разпореждане в места за лишаване от свобода, паравоенни формирования. След изтезания 

лицата не са в състояние да се грижат за себе си , поради което успяват да избягат само отделни 

оцелели.  

Калчева С., (2013), Жертви на изтезания в страните на произход: психологически и социални 
аспекти при интегрирането в Европейския съюз и България, Симпозиум с международно 
участие «Традиция и съвременност в медицинската география и медицина на 
бедствените ситуации», (25-26.10.2013). 

       Жертвите на изтезания в страните на произход са специфична уязвима група бежанци, който 
са обект на специални грижи от страна на социалните работници, психолози, лекари и др. 
Предвид преживяните страдания, усилията са насочени към ранна идентификация, 
рехабилитация и лечение. 

 

Калчева С., (2007), Държавната политика за грижата за непридружените деца-чужденци, 
търсещи и получили закрила, доклад в семинар: Изграждане на партньорска мрежа за 
социално включване, Международна социална служба, С.  

 Държавната грижа за непридружените деца се основава на българско и международно 
законодателство: Закон за закрила на детето, Закон за убежището и бежанците, Конвенция за 
правата на детето, Семеен кодекс, Женевска конвенция, и др. 

  

Калчева С., (2007), Стратегии на превенция на ДАБ при МС със специален акцент по 
отношение на настаняване, сигурност на хора със специални нужди, Доклад на Семинар 
„Превенция на сексуално и основано на пола насилие и стандартни  и оперативни 
процедури на ответна реакция”, С., ВКБООН.  

        Докладът е насочен към Програма на Върховния комисар на ООН за бежанците за превенция 
на сексуалното и основано на пола насилие. Фокусът  е поставен  в ответната реакция в 
местата за настаняване на  бежанците със специални нужди (непридружени деца-чужденци, 
самотни майки, жертви на изтезания в страните на произход, възрастни хора над 65 години и 
др.). Отделните правителствени и неправителствени организации, работещи с бежанци се 



 
 
 
 
 

   

  
 

обучават на стандартни и оперативни процедури при прояви на насилие в бежанските 
общности. 

Калчева С.,(2007), Политиката на Република България в областта на убежището и бежанците, 
Доклад на семинар: Ролята на религиозните общности в процеса на интеграция на 
бежанците в българското общество, С., ВКБООН.  

 Докладът запознава представители на религиозни общности (Сдружение „Каритас“ и „Общност 
на „Сестри Евхаристинки“ на католическата църква, на Софийската епархия и др.) с политиката 
на РБългария  в областта на убежището и бежанците: Закон за убежище и бежанците, видове 
международна закрила, производства за предоставяне на статут, др.  

Калчева С., (2005), Сътрудничество между ДАБ при МС и център АСЕТ при решаване на 
проблемите на бежанците в Република България, Доклад на Юбилейна конференция 
„Медицинска рехабилитация и психо-социална подкрепа на жертви на изтезания в 
България, С., АСЕТ.  

Център АСЕТ е част от европейска и балканска мрежа от неправителствени организации за 
рехабилитация и социална работа с жертви на изтезания в страните на произход. От страна на 
Центъра се издават и експертни  решения, удостоверяващи индикатори за преживени 
изтезания. Експертна комисия от психиатри и психолози провеждат наблюдения и сесии в 
продължение на 3 месеца. Експертното решение може да послужи в решението за статут, за 
обжалване по време на  съдебно заседание. Център АСЕТ е партньор на Държавната агенция 
за бежанците. 

 

Калчева С., (2005), Социална работа с бежанци със специални нужди, Доклад на семинар с 
международно участие “Обучение на преподаватели от ВУЗ”, София.  

Докладът е за преподаватели от висшите учебни заведения като част от основнополагащо 
обучение по тематиката за бежанците: 5 критерия за дефиниция за бежанец по Женевска 
конвенция от 1951 г., видове процедури за предоставяне на статут на бежанец, видове 
международна закрила, информация за страни на произход, списъци на сигурни страни на 
произход, уязвими групи и пр. 

 

Калчева С., (2003), Възможни индикатори за сексуално насилие над деца, Доклад на Семинар 
„Развиване на национална мрежа с цел предотвратяване и работа при случаи на 
сексуално, свързано с пола и домашно насилие в бежанските общности”, Боровец, 
ВКБООН.  

Докладът е насочен към Програма на Върховния комисар на ООН за бежанците за превенция 
на сексуалното и основано на пола насилие. Фокусът  е поставен  в ответната реакция в 
местата за настаняване на непридружени деца-чужденци.  

 

Калчева С., (2002), Събиране на семействата на непридружени деца /Reunifying the Families of 
Separates Children, Бежанците днес, утре , 3,  /The Refugees: Today and Tomorrow, 3.  

Събиране на семействата на непридружените деца е сложен практически проблем, който рядко 
се решава положително. В процеса участват българските правителствени органи, както и 
международни неправителствени организации. 

  



 
 
 
 
 

   

  
 

Калчева С., (2001), Кратък коментар в дискусията за качеството и обективността на 
бежанските истории / Brief Comment in the Discussion on the Quality and Objectiveness of 
Refugee Cases, Бежанците: днес, утре, 3, / The Refugees: Today and Tomorrow, 3.  

Основният пунк в процедурата за предоставяне на статут на бежанец е бежанската история. 
Данни за бежанеца са основание за прилагане на ускорено производство или производство по 
общия ред. Част от бежанските истории са противоречиви, неточни, нереалистични. Предпола 
се и възможност за личностни особености по посока на параноидни състояния , за което е и 
необходима допълнителна професионална експертиза.   

 

Калчева С., (2001), Непридружени деца-бежанци – нормативна база, практика, нерешени 
проблеми /Unaccompanied Refugee Children – Legislation, Practice, Unsolved Problems, 
Бежанците: днес, утре, 4, /The Refugees: Today and Tomorrow, 4.  

Според Конвенцията на ООН за правата на детето, отношението към децата-чужденци трябва 
да бъде както към местните деца. На децата-чужденци без родители в България се назначават  
настойници/ попечители според Семейния кодекс в общините по местоживеене. Част от 
кандидатите, злоупотребяват с детски права (широко разпространен феномен сред пащуните 
от Афганистан). Представят се за  деца, а по  външен вид се отличават. Със съгласие на 
правен представител и настойник се подлагат на медицински безболезнени процедури. В 
психологията тези случай са предизвикателство – няма методи, показващи възрастта на детето 
във възраст 16-17 години. 

 

Калчева С., (2000), Уязвими бежанци /Vulnerable Refugees, Programme for Integration of 
Refugees in Bulgaria, Доклад на International Conference on the Programme for Integration of 
Refugees in Bulgaria, Sofia.  

       Поставя се на дискусия принадлежността на определена категория бежанци към общоприетата 
класификация на уязвими бежанци. Бежанците със специални нужди условно могат да се 
разделят на: бежанци с проблеми по здравословни причини (хора с увреждания, хронично 
болни), бежанци с проблеми от временно естество (непридружени младежи, бременни),със 
семейни проблеми: многодетни семейства, самотни родители, и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


