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ВХ. № ЧР-01-182/01.06.2018 г. 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 

По конкурс за заемане на академична длъжност “Доцент” в професионално 

направление 3.2. Психология, по научна специалност Психология на труда и 

инженерна психология  (Психологични аспекти на ежедневния труд), за нуждите 

на Институт за изследване на населението и човека, БАН, секция „Социална, 

трудова и консултативна психология“, обявен в ДВ, бр. 19/02.03.2018 с единствен 

кандидат гл. ас. д-р Стойка Христова Калчева  

 

Рецензент: доц. д-р Лидия Василева ИИНЧ-БАН   

 

 

 

Обща характеристика, образование и професионално развитие  

 

 Конкурсът за заемане на академична длъжност “доцент” в Института за 

изследване на населението и човека при БАН е в съответствие с изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав и Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности в БАН.  

Единствен участник в конкурса по научна специалност “Психология на труда и 

инженерна психология” е гл. ас. д-р Стойка Калчева. Кандидатката представя общо 63 

научни публикации, авторски и в съавторство, от които 31 са след придобиване на 

образователната и научна степен “доктор“ по психология.  Стойка Калчева има 

издадена самостоятелна книга „Психологически измерения на ежедневния труд. 

Оценка на професионалния стрес, междуличностните отношения и професионалната 

компетентност и емоциите“ (2018), съавтор е на практически наръчник 

„Психологическа интервенция и превенция на конфликта при съчетаване на семейния и 

професионален живот“ (2013). Има публикувани статии в научни списания и в 

сборници от научни конференции, като значителна част от тях са самостоятелни.  

Стойка Калчева е завършила специалност Психология в Санкт Петербургски 

университет, Русия през 1981 година с отлична диплома, а през 1990  г. успешно 

защитава дисертация по трудова и инженерна психология и се дипломира като 

кандидат на психологическите науки в Санкт Петербургски университет.  

Професионалната й кариера започва в Институт за развитие на промишлеността, 

където работи в секция „Ергономични и социологически изследвания“ като психолог, 

проучвател и научен сътрудник II-I ст. След 1991 г. Стойка Калчева работи активно в 
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областта на професионалния подбор, психологическо тестиране и консултиране. В 

периода 1994-2009 работи в Държавна агенция за бежанците към МС, където заема 

различни нива на ръководни длъжности, а от 2011 г. до момента е главен асистент, 

психолог към ИИНЧ-БАН в секция „Социална, трудова и консултативна психология“. 

Стойка Калчева работи активно за своето професионално развитие,  преминала е през 

множество форми на следдипломно обучение и квалификация, главно в областта на 

управление на персонала и изграждане на административен капацитет, за което има 

съответните издадени сертификати.  През периода 2010-2017 г. тя е хоноруван 

преподавател към ПФ на Пловдивски университет, където води лекционни курсове по 

проблемите на бежанците в специалност „Социални дейности“. 

Стойка Калчева владее писмено и говоримо руски и немски език  Тя е член на 

Дружеството на психолозите в България и на  Българската асоциация за управление и 

развитие на човешките ресурси. 

Анализ на научните приноси  

През настоящата 2018 г. С. Калчева е публикувала самостоятелна книга 

„Психологически измерения на ежедневния труд. Оценка на професионалния стрес, 

междуличностните отношения и професионалната компетентност и емоциите.“, която 

съдържа 3 глави: Оценка на професионалния стрес; Междуличностни отношения и 

професионална компетентност; Емоциите.  

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

подходи, методи и др. Представени са резултати от пилотно изследване на 

модифицирана версия на Копенхагенски въпросник за изследване на психосоциални 

фактори в работата, разработен в Датски институт за професионално здраве и 

апробиран в 34 страни. Във втората глава се представя изследване на 

междуличностните отношения и професионалната компетентност чрез рейтингов 

подход (конфликти, симпатия-антипатия, и др.). Получени са добри прогностични 

възможности на рейтинговия подход, който може да се ползва за атестация, подбор, 

класиране и оценка на микросредата.  В третата глава се предлага метод BES като 

експертен скринингов инструмент за изследване на емоциите. Изследването на 

емоциите с метод BES е част от „Индикатор за изследването на баланса „Работа-

семейство“. Емпирично са извлечени основни групи (клъстъри) от изследвани лица, 

задаващи типични конфигурации на съчетаване на положителни и отрицателни емоции 

в работата и семейството. 
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С. Калчева системно и последователно прави психологични проучвания, като 

акцентите са поставени върху проблеми, свързани със стреса в работата, оценка на 

личните взаимоотношения и професионалната компетентност, емоционални аспекти в 

професионалния живот, анализ на социалните права на бежанци и уязвими групи. В 

последно време започва проучване на резилиенса в различен контекст. Според С. 

Калчева, представените от нея научни разработки след 1993 г., могат условно да бъдат 

отнесени към следните три направления:  

• Разработка на психологически методи: Копенхагенски въпросник, Метод на 

Кулидж (в съавторство); Метод „Възприемане на училището от учениците (в 

съавторство); Рейтингова скала за оценка на личните взаимоотношения и 

професионалната компетентност; Метод BES за изследване на емоциите. 

• Анализ на социални права на бежанци и уязвими групи (непридружени деца-

чужденци, жертви на изтезания в страни на произход и др.) 

• Начален обзор на проблемите на резилианс. 

Професионалните интереси на С. Калчева и научните й публикации обхващат 

различни проблемни области на трудовата психология.  Стресът в работната среда се 

разглежда като основен психологически и трудово-медицински проблем, за изследване 

на който е апробиран нов методически инструментариум. 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.  

С. Калчева проследява влиянието на личните взаимоотношения в микросредата 

върху удовлетвореността от работата. 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. Рейтинговият подход е конструиран като експресен икономичен 

инструмент, който  може да се ползва за атестация, подбор, класиране, оценка на 

микросредата и предефиниране на структурата й. 

Изследването на емоциите от С. Калчева с метод BES е част от предложен 

„Индикатор за изследването на баланса „работа-семейство“. Проследява се трансфера 

на емоциите в работата върху семейните отношения и как в зависимост от служебната 

позиция в работата се пренасят емоции в семейството.  
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В направената българска адаптация на въпросника на Coolidge за личностни 

разстройства (CATI) (Българско списание по психология, 1995, бр. 4, 5-19), 

личностните черти се разглеждат като устойчиви патерни за възприемане, мислене и 

отношение към себе си и околните. Предмет на анализ е въпросник на Coolidge (The  

Coolidge Axis II Inventory – CATY), формиран на основата на диагностични критерии, 

защитни и други скали. В  българската извадка резултатите показват добро равнище на 

вътрешна съгласуваност, надежност, валидност, което е добра идентификация на 

клинично  диагностицирани  личностни разстройства. 

С. Калчева (в съавторство Калчев Пл. Хорозова П. Бурушкина Ж.) изследва 

възприемането на училището от учениците с нов метод за оценяване.  (Училище, 1993, 

10, 44-55). Анализиран е 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. Използван е модел на Halpin&Croft (1963) и  Finlayson (1970) от 4 

фактора: емоционален тон, ориентация към задачите, загриженост на учителя, 

демократичен контрол. Проведеното изследване на ученици, включва анализ на 

факторна валидност, конструкт-валидност, надежност, корелационен анализ, 

сравнителен анализ на данни в различен културен контекст (България, Германия, 

Шотландия).   

С. Калчева проявява подчертан научен  интерес в областта на правата на 

бежанците, което е отразено в поредица нейни публикации и доклади на тази тема. Част 

от тях са посветени на жертвите на изтезания в страни на произход, като изтезанията се 

разглеждат като крайно нарушение на човешките права от овластени лица, с цел 

изтръгване на показания и сломяване на волята на жертвата.  Жертвите на изтезания в 

страните на произход са специфична уязвима група бежанци, които са обект на 

специални грижи от страна на социалните работници, психолози, лекари и др. Предвид 

преживените страдания, усилията трябва да са насочени към ранна идентификация, 

рехабилитация и лечение. Дискутира се и 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.  
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Друга основна тема на докладите и публикациите по бежанските проблеми са 

психологическите и социалните проблеми на непридружените деца – бежанци, които са 

най-голямата група уязвими бежанци. С. Калчева разглежда държавната политика за 

грижата за непридружените деца-чужденци, търсещи и получили закрила, която се 

основава на българско и международно законодателство. Анализират се нормативната 

база, практиката, нерешените проблеми. Събирането на семействата на 

непридружените деца е представено като сложен практически проблем, който рядко се 

решава положително.  

От направения кратък преглед на публикациите и докладите се вижда 

разнородността на научните интереси на Стойка Калчева, което дава основание да се 

твърди, че тя е активно търсеща личност, която не се задоволява и ограничава само в 

тясна област на психологическата теория и практика. Акцентът при анализа на 

научното й творчество е поставен главно върху публикациите в областта на трудовата и 

организационната психология, които отразяват  най-типичните проблеми на 

съвременната трудова психология  и са основание за участие в конкурса.  

Публикациите й в сферата на трудовата и организационната психология могат 

да бъдат категоризирани в няколко основни насоки, които са изцяло релевантни на 

настоящите тенденции и състояние на теорията, изследванията и практиката, а именно 

стрес в работата, междуличностни отношения, професионална компетентност и емоции 

превенция на конфликти, съчетаване на семейния и професионален живот. По 

отношение на всеки от тези проблеми са проведени изследвания в различна 

организационна среда и при различни професионални групи.   

Резюметата на научните трудове и изведените приноси отразяват реалното 

съдържание на публикациите.  

С. Калчева активно участва в съвместни изследвания и проекти на ИИНЧ-БАН. 

Доказателство за това е нейното трайно сътрудничество с голяма част от колегите й в 

Института за изследване на населението и човека, БАН. Тя съчетава компетентност, 

професионална ангажираност и проявява систематичност в научните си търсения, 

затова нейното хабилитиране е признание на дългогодишните й усилия.  

Заключение 

Анализът на научните публикации, постижения и приноси на гл. ас. д-р С. 

Калчева дават основание за положителна оценка. Постиженията й в трудовата 

психология са в проблемни области, които са представителни за съвременното 

състояние на дисциплината, а именно професионалния стрес, личните 
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взаимоотношения, професионалната компетентност, емоционални аспекти в 

професионалния живот, съчетаване на семейния и професионален живот,   Приносът на 

гл. ас. д-р Стойка Калчева е в адаптирането и апробирането на инструментариум за 

изследване и извеждане на ориентирани към практиката препоръки.  

В резултат на посочените приноси и констатации имам основание да гласувам 

положително и с убеденост предлагам на уважаваното научно жури да присъди 

академичната длъжност “доцент” на гл. ас. д-р Стойка Калчева, по конкурс за заемане 

на академична длъжност “доцент”,  професионално направление 3.2. Психология, 

научна специалност Психология на труда и инженерна психология  (Психологични 

аспекти на ежедневния труд), за нуждите на Институт за изследване на населението и 

човека, БАН.  

 

 

 

                                                                 Рецензент: 

                                                                                    Доц. д-р Лидия Василева    

 

31.05. 2018 г.  

 

     


