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ПРИВЕТСТВИЕ 

 

 

от проф. д-р Йоланда Зографова  

Директор на Институт за изследване на населението и човека - БАН 

 

Уважаема доц. Анна Александрова-Караманова, 

Уважаеми участници и гости, 

Драги колеги, 

 

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с откриването на Националната 

школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки, организирана от 

ИИНЧ за 13-ти път!  

Темата на Школата е “Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси 

на социалните науки“.  

През тази година, обявена от ООН за Международна година на фундаменталните 

науки за устойчиво развитие, естествено е социалните науки да предложат и развиват 

своя принос в тази насока. Предизвикателствата са много и пред науките, и пред 

отделния учен, тъй като социалните промени, новите кризисни периоди изискват и нов 

поглед, нови решения, програми, политики. 

Във фокуса на Школата са целите на устойчивото развитие, попадащи  в обсега на 

социалните науки – здраве, благополучие, образование, равенство между половете, 

намаляване на неравенствата, партньорства за постигане на целите и др. Постигането 

на тези основни цели е свързано и зависимо от човешкия, от социалния капитал в 

обществата. Това е и контекстът за индивидуална реализация и за благополучие. 

Социалният капитал, както посочва Putnam, е с основно съдържание норми, доверие и 

свързаност, социални мрежи в широк смисъл. Социалният капитал е поставен на 

големи изпитания – в условия на трудно преодолявана пандемична ситуация, а сега и 

във време на реална мащабна война на твърде близко разстояние за нашия регион и 

нашата страна, на имигрантски вълни и на икономическа криза. Като най-естествен 

приоритет и цел е да се търсят и да се разкриват пътища, насоки за устойчивост и за 

развитие при тези условия.  

Всъщност и историята на нашата Школа показва траен интерес към кризисни 

ситуации и тяхното разрешаване в сферата на теоретико-методологичното и в сферата 

на научно-приложното познание.  

Социалните учени можем да допринесем за постигане на баланси в човешкото 

битие, да разкриваме начини за справяне в критични и дори тежки ситуации на 
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индивидуално, лично и на общностно ниво – а това е и път към постигане на устойчиво 

развитие, независимо от кризите, ситуациите, събитията. 

След 12 пъти проведена успешно Школа не можем да не сме уверени, че и на тази 

13-та Национална школа младите учени и докторантите в интердисциплинарната среда 

ще съумеете както да представите и разкажете за своите насоки на изследване, идеи и 

хипотези, така и да почерпите опит от представянето на другите, а също и от 

ключовите лектори, които ще Ви въведат и във фундаментално изследване, и в 

прагматиката на писането и публикационната реализация – така важни за всеки учен. 

Тематиката е в един твърде широк спектър, но центрирана именно около 

основните цели на устойчивото развитие. Позитивна психология и здраве, Психично 

здраве, клинична и социална практика, Социално възприемане и междуличностни 

взаимодействия, Детско развитие и образователна среда, Социални процеси, култура и 

ценности, Икономически процеси и аспекти на политическия живот. 

Разнообразните теми на докладите, широката палитра от подходи и конкретни 

проучвания ще създаде наистина динамична дискусионна среда и като важен резултат 

ще се реализира един интересен и съдържателен сборник с доклади. Нашият 

Департамент, наследник на Института по психология при БАН, издава многогодишно 

академично списание, реферирано в ERIH PLUS, Google Scholar, CEEOL и др., което в 

момента е насочено към формата на Open Access, която ще даде още по-пряк и модерен 

начин за публикуване. В Департамент „Психология“ се развива научноизследователска 

дейност в 5 специалности или клонове на психологията – психология на личността,  

психология на развитието и здравето, социална психология, трудова и организационна 

психология и консултативна психология. Опитът на учените расте прогресивно и на 

базата на множество спечелени проекти. На основата на такъв спечелен конкурс на 

ФНИ за фундаментални научни изследвания доц. Диана Бакалова в своята лекция ще 

представи проекта на екип учени от Департамента относно емиграционните нагласи на 

младите хора в България и какви психологически детерминанти стоят зад тези нагласи. 

Нямам никакви съмнения, че ще имате ползотворна творческа среда на обмен на 

идеи и на контакти.  Желая успех на Школата и на всеки участник в нея!  

 

25.05.2022 г. 

Проф. д-р Йоланда Зографова 

Директор на Институт за изследване 

на населението и човека - БАН 
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ПРИВЕТСТВИЕ 

 

 

от доц. д-р Анна Александрова-Караманова  

Директор на Национална школа за докторанти и млади изследователи    

в социалните науки 

 

Уважаеми колеги, 

 

Като Директор на Школата имам удоволствието да Ви приветствам и от мое име с 

„Добре дошли“ на XIII-тата Национална школа за докторанти и млади изследователи в 

социалните науки „Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси на 

социалните науки“. 

Темата на тазгодишното XIII издание на Националната школа за докторанти и 

млади изследователи в социалните науки е подчинена на идеята за интегриране на 

българската наука в международния изследователски дневен ред. Тя е вдъхновена от 

Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации и обявяването 

на 2022 година от ООН за Международна година на фундаменталните науки за 

устойчиво развитие. 

През 2015 г. Организацията на обединените нации приема глобална Програма за 

устойчиво развитие до 2030 г., насочена към постигането на мир и благоденствие за 

хората и планетата, с общите усилия и сътрудничеството между всички държави и 

заинтересовани страни. В основата на тази Програма стоят 17-те Цели за устойчиво 

развитие, които балансират трите измерения на устойчивото развитие: 

икономическото, социалното и екологичното. Според тези Цели прекратяването на 

бедността и лишенията от базови потребности трябва да е съчетано със стратегии, 

които подобряват здравеопазването и образованието, намаляват неравенството и 

стимулират икономическия растеж, като същевременно се борят с изменението на 

климата и работят за опазване на природата.  

През декември 2021 г. Организацията на обединените нации обяви 2022 г. за 

Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, 

подчертавайки решаващата роля и приноса на фундаменталните науки за постигане на 

Целите за устойчиво развитие. Докато постиженията на приложните науки и 

развитието на технологиите са по-лесно забележими и разпознаваеми, приносите на 

фундаменталните науки, или науките, движени от човешкото любопитство, често 

остават недооценени. Именно фундаменталните науки обаче са в основата на големия 

технологичен напредък, който стимулира иновациите; те са от съществено значение за 
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обучението на бъдещи професионалисти и за развиването на общества, способни да 

вземат участие в решенията, засягащи тяхното бъдеще. 

Като пример за приноса на фундаменталните науки към Целите за устойчиво 

развитие може да бъде дадена глобалната пандемия от COVID-19, при която трупаните 

в продължение на десетилетия от фундаменталните науки знания за причиняването на 

инфекциите от вируси, видът на вирусите и техните генетични вариации подпомогнаха 

овладяването на пандемията, създаването на ваксини и лекарства.  

Друг пример е глобалната мрежа интернет, изобретена в ЦЕРН във връзка с 

нуждата от глобално сътрудничество за експерименти в областта на фундаменталната 

физика, която е разработена благодарение на мощни алгоритми. 

През 2022 г. редица организации по света ще отбележат Международната година 

на фундаменталните науки за устойчиво развитие, опитвайки се да убедят 

икономическите и политическите лидери, както и всички граждани, че се намираме в 

зависимост от фундаменталната наука за да гарантираме балансирано, устойчиво и 

приобщаващо развитие на планетата.  

Тазгодишното XIII издание на Националната школа за докторанти и млади 

изследователи в социалните науки се присъединява към тези глобални усилия, целейки 

да покаже приноса на младите български изследователи в областта на социалните 

науки за постигане на Целите за устойчиво развитие, включително за насърчаване 

благополучието и реализирането на индивидуалния потенциал на човека и прогреса и 

благоденствието на обществата. 

Уважаеми колеги, с това обявявам началото на научната програма на Школата. 

Надявам се участието Ви в този научен форум да бъде интересно и ползотворно, 

изпълнено със споделяне на научни резултати, осъществяване на задълбочени 

дискусии, създаване на възможности за сътрудничество, вдъхновение за нови идеи и 

пътища пред Вашето развитие в полето на науката. Желая Ви приятна и успешна 

работа! 

 

25.05.2022 г. 

Доц. д-р Анна Александрова-Караманова 

Директор на Национална школа за докторанти и 

млади изследователи в социалните науки 
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ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ 

 

ЕМИГРАЦИОННИ НАГЛАСИ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ДНЕС: 

ПСИХОЛОГИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ И СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ 

 

 

Доц. д-р Диана Бакалова 
 

     ИИНЧ - БАН 

 

 

 

 

Анотация: България традиционно се разглежда като една от страните в ЕС с високи 

нива на емиграция. Икономическите причини се посочват като водещи. Но дали сред 

младите хорав страната днес преобладават положителните нагласи към емиграция? Дали 

единственоикономическите фактори са водещи? Каква е ролята на психологични фактори 

катоценности, оптимизъм, удовлетвореност от живота и склонност към риск? 

Отговорите представяме в тази лекция и откриваме в междинни резултати от 

теренноизследване сред 1200 млади мъже и жени от цялата страна, представително за 

младите хора в България на възраст 18-35 г., осъществено по Проект № КП-06-Н35/4 

„Психологични детерминанти на нагласите към емиграция и жизненото планиране при 

младите хора, в контекста на демографските предизвикателства в България“, финансиран 

от ФНИ, МОН. 

Най-общо, получените резултати показват, че към октомври 2021 г. сред младите 

хора в страната преобладава негативна емиграционна нагласа.  

Сред изследваните психологични фактори за емиграционните нагласи най-определящ 

е склонността към риск. Младите, които са по-склонни да поемат рискове, имат 

относително по-позитивни нагласи към емиграцията и са по-склонни да емигрират. Тази 

тенденция е по-ясно изразена при групата 18-25 г. (Поколение Z), в сравнение с групата 

26-35 г. (Поколение Y).  

Установяваме, че най-добри предиктори за емиграционния потенциал са 

социалноикономическия статус (образование, работа, доходи, кариера) и отношенията със 

семейството (готовност за раздяла с тях). 

Получените резултати, включително създаването на нов обяснителен модел на 

емиграционните нагласи, могат да послужат за извеждане на препоръки за политики, 

активни мерки и обучителни програми за безопасна и регулирана миграция при 

съблюдаване на човешките права в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие. 
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ПИСАНЕ И ТВОРЧЕСТВО 

 

 

Проф. д-р Катя Стойчева 
 

ИИНЧ - БАН 

 

 

 

 

Анотация: Писането, като съществен елемент от езиковата грамотност и 

многоезиковата комуникация, е важен елемент на определените от ЕС ключови 

компетентности за учене през целия живот, което от своя страна е част от целите на ООН 

за постигане на устойчиво развитие.  

Лекцията ще разгледа писането през призмата на психологията на творчеството и ще 

обобщи изследвания и резултати в три основни перспективи: а) писането като 

индивидуална компетентност – измерване на вербалната креативност и майсторството в 

писането; креативността при билингви; развитие на уменията за творческюо писане; б) 

писането като професионална дейност - писането и постигането на творчески резултати в 

различните професионална области; в) литературата като творческа дейност – 

идентификация на високи творчески постижения в различните жанрове; жизненият път и 

личността на литературния творец; творческият продукт в литературата. 

 В заключение ще очертаем как пюознаването и разбирането на връзките на писането 

с творчеството може да намери приложение във формулирането на насоки за подпомагане 

на процесите на достъп на индивида до качествено и ефективно образование, постигане на 

удовлетворяваща го професионална реализация и създаване на възможности за учене през 

целия живот, както и включването в културните процеси не само като потребител, но и 

активен участник. 
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МЕЖДУНАРОДНА ПУБЛИКАЦИОННА АКТИВНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ В 

ГЛОБАЛНАТА НАУЧНА ОБЩНОСТ 

 

 

Доц. д-р Анна Александрова-Караманова 
 

                                                                    ИИНЧ - БАН 

 

 

 

 

Анотация: Днес английският език е езикът на науката, а научните статии се приемат 

като основна мярка за научна производителност. Понастоящем 98% от научните 

публикации са написани на английски език, включително от изследователи от страни, в 

които той е чужд език (Gordin, 2015). Най-влиятелните индексирани научни списания са 

международни и са издавани на английски език; статиите, написани на английски език, 

имат повече цитирания от статиите, написани на друг език (Di Bitetti & Ferreras, 2017). 

Публикуването на английски език в международни научни издания придобива все по-

голямо значение както за развиване на индивидуалната кариера на изследователя, така и за 

подпомагане глобалната комуникация и сътрудничеството между учените. Изграждането 

на партньорства за развитието на науката е важно и в контекста на постигането на Целите 

за устойчиво развитие.  

Лекцията ще представи ключови аспекти на международната научна публикационна 

активност и на международните системи за регистриране и създаване на индивидуални 

профили на авторите/изследователите. Ще бъдат разгледани основни бази данни с научна 

информация (Web of Science, Scopus), категоризирането на реферираните и индексирани 

списания в квартили (Q1-Q4) и оценката на тяхното научно въздействие чрез импакт 

фактор (IF) и импакт ранг (SJR); видовете публикационни модели (subscription based, open 

access, hybrid); създаването на профили на авторите в генериращи индивидуални 

наукометрични показатели научни бази данни и идентификатори (Publons/Web of Science 

Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar, ORCID) и в академични социални мрежи 

(ResearchGate, Academia). Ще бъдат обсъдени практически въпроси и приложения при 

публикуване в индексирани международни списания и регистриране в международни 

системи за автори/изследователи. 
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СЕКЦИЯ „ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ И ЗДРАВЕ“ 

 

БЛАГОДАРНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД КРИЗАТА – НА КОГО И ЗА КАКВО СА 

БЛАГОДАРНИ БЪЛГАРИТЕ 

 

 

Катерина Валериева Атиас 
 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Email: katerina.atias@gmail.com 

 

 

 

Резюме: В контекста на психологията благодарността се разглежда като нагласа, 

силна страна на характера, добродетел, навик, личностна черта, начин за справяне при 

стрес, позитивна емоция, която носи дългосрочни адаптивни ползи. Често изпитване и 

изразяване на благодарност се свързват с високи нива на позитивни емоции, 

удовлетвореност от живота, жизненост, оптимизъм, съпричастност, а липсата на 

благодарност се свързва с депресия и високи нива на стрес. Благодарността влияе върху 

изграждане, поддържане и задълбочаване на междуличностни връзки и до готовност за 

оказване на подкрепа в кризисни ситуации. В статията представяме резултати от 

изследване за това на кого и за какво са благодарни българите след обявяване на 

извънредно положение, заради ковид. 

През април 2020 г. бе проведено непредставително извадково допитване чрез онлайн 

анкета, в което взеха участие 200 души на възраст между 18 и 65 години. Анкетната карта 

включва Въпросник за благодарността на Маккълоу, Емънс и Цанг (GQ-6) и два отворени 

въпроса. Целта бе да се изследва благодарността през първия месец на извънредното 

положение. Проверихме хипотезата, че по време на криза хората забелязват позитивните 

неща в живота (междуличностни връзки, материални и нематериални ресурси), изпитват 

благодарност и са склонни да оценяват високо взаимоотношенията.  

Резултатите от допитването показват, че по време на криза благодарността има място 

в ежедневието на хората и е свързана със забелязване и оценяване на позитивното, като 

фокусът е върху взаимоотношенията и здравето. Програми и дейности, насочени към 

развиване на благодарността като нагласа или силна страна на характера, биха засилили 

нейния позитивен и протективен ефект по време на кризисни ситуации и не само. 

 

Ключови думи: Благодарност, извънредно положение, Covid-19, взаимоотношения, 

здраве.  
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СКЛОННОСТ КЪМ ФАНТАЗИРАНЕ И СПРАВЯНЕ С ЕМОЦИОНАЛЕН ДИСТРЕС 

 
 

 

Яна Руменова Петрова 
 

Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ 

Email: qana.r.petrova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Склонност към фантазиране(СФ) е конструкт въведен през 80-те години 

като личностна черта, описваща индивидуални особености в отговора и преживяване на 

фантазиране. В литературата са изведени взаимовръзки с дисоциативност, шизотипия, 

абсорбция, интерпретирани в областта на психопатологията или като специфични процеси 

на използване на въображение и съхранение в паметта във връзка с осъществяване на 

адаптацията. 

Ролята на фантазията в индивидуалната и колективна реакция на стресово или 

травматично събитие е слабо изучена. Натрупаните познания за значението на фантазията 

за запазване и поддържане на био-психо-социалния баланс в организма са противоречиви. 

Цел на доклада е да представи изградената в литературата връзка между СФ и когнитивни 

стратегии за справяне с емоционален дистрес. 

За представяне на конструкта СФ е направен наративен обзор на литературата в 

периода 1980-2021г. Емпиричните данни са събрани с три различни въпросника за оценка 

на представи и фантазия. Несистематичен подход е използван в представяне на връзката 

СФ и копинг стратегии. 

Данните демонстрират независими влияния на СФ и стратегии за справяне върху 

изменения в състоянието на емоционален дистрес. Отчетена е медиаторна роля на някои 

стратегии. Емпиричните корелации и дименсии в структурата на конструкта СФ са 

интерпретирани в различните си значения за адаптацията.  

СФ е фактор в процеса на развитие на отговор към преживян стрес. Теориите за стрес 

и справяне с него са развити във време на мир и икономически напредък. Допълнителни 

изследвания на ролята на СФ в справянето със състояния на дистрес могат да допринесат 

за ефективен подход към запазване на добро здраве в условия на глобална криза.  

 

Ключови думи: склонност към фантазиране; стратегии за емоционална регулация; 

психично здраве. 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА НОМОТЕТИЧНИЯ И ИДИОГРАФИЧНИЯ ПОДХОД В 

ЕДИНЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕТОДА „СРАВНИТЕЛНО 

СКАНИРАНЕ“ (cSM) 

 

 

 

Ивайло Георгиев Панов 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Email: ivailo.panov@ff.uni-sofia.bg 

 

 

 

 

Резюме: Докладът представя двустепенно емпирично изследване (с номотетична и 

идиографична фаза) относно значимостта и постижимостта на набор от понятия, 

семантично отнасяни към категорията „терминални ценности“. Общата изследователска 

цел бе дефинирана като демонстрация на психометричния метод „Сравнителното 

сканиране“ (cSM) в качеството му на инструмент за откриване на специфични 

разпределения от локализации на референтни зони (ideal points), характеризиращи 

груповото и индивидуалните пространства от семантични параметри при лицата, 

обхванати в експеримента. В първия етап от изследването (номотетичната фаза) 

идентифицирането на груповото семантично пространство бе осъществено чрез 

експлораторен факторен анализ – с ортогонална ротация по метода Varimax. Това позволи 

да бъдат подбрани три от ценностните понятия със значими факторни тегла по отношение 

на първите по сила три идентифицирани латентни фактора: (1) постижимост на ценността, 

(2) нейната социална значимост и (3) нейната персонална значимост, а именно „здраве“ (с 

най-значими факторни тегла и по трите субскали), „самоуважение“ и „щастие“. На 

следващия (идиографичен) етап от експеримента трите избрани ценности бяха в основата 

на стимулния материал – съгласно изискванията за прилагане на метода на сравнителното 

сканиране (cSM). Изследователски задачи за този етап бяха: 1. Да се идентифицират 

индивидуалните референтни зони в субективните семантични пространства; 2. Да се 

изчислят координатите на идеалните точки на предпочитание вътре в конфигурацията на 

всяка индивидуална референтната зона. Изследователските цели бяха постигнати, като 

успешно се идентифицираха параметрите на референтните зони в субективните 

пространства. Регистрира се и значима корелация (надвишаваща +0.9 при някои от 

респондентите) между индиректно установените координати чрез cSM и стойностите от 

директната оценка на същите ценности по ликертовите скали за постижимост, социална и 

персонална значимост. 

 

Ключови думи: метод на сравнителното сканиране (cSM), номотетичен и 

идиографичен подход, ценности (здраве, самоуважение, щастие). 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ АДМИНИСТРАТИВЕН 

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ПРОМОЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО 

 

 

 

Радка Георгиева Траянова 
 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 

Email:  r.trayanova@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Административният реинженеринг е подход за радикална трансформация на 

процесите в администрацията. Приложението му в институциите, ангажирани с промоция 

на здраве, е слабо проучено. На първо място, човешкото здраве е духовен феномен, труден 

за управление и измерване. Второ, промоцията на здравето е многосекторна дейност, 

изискваща координация на множество заинтересовани участници. От друга страна, СЗО 

има ясна глобална концепция за промоция на здраве, което позволява процесите да бъдат 

изучавани и моделирани, и на тази основа да се идентифицират дисбалансите в здравно-

промотивните политики и практики, за да се постигне напредък към устойчиво развитие. 

Целта на изследването е, чрез систематичен анализ на стратегиите и политиките, 

определящи административните процеси за промоция на здраве в Република България, да 

се изведат тези от тях, които се нуждаят от радикална трансформация. Приложени са 

документален метод с анализ на съдържанието на литературни източници, стратегии и 

закони; процесен подход; функционален анализ;  емпиричен метод- наблюдение, чрез 

участие; експертен анализ. За пръв път е направен сравнителен анализ на 

административните процеси по детерминанти на здравето. Получените резултати 

подкрепят тезата на автора, че са налице дисбаланси в здравно-промотивните политики и 

практики. Здравното образование в детските градини и училищата е процесът, който се 

нуждае от най-големи трансформации. Държавата следва да гарантира равен достъп до 

здравни знания от най-ранна възраст, холистичен подход и промяна на нагласите, при 

който фокусът е поставен върху себепознание и усвояване на здравни знания, и умения, а 

не върху болести и зависимости. Формулирани са насоки за по-нататъшни изследвания в 

този контекст. 

 

Ключови думи: обществено здраве, здравно образование, административно 

управление, реинженеринг, устойчиво развитие. 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ РАВНИЩАТА НА ТРЕВОЖНОСТ И НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО 

ПРИ ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

 

Румяна Орлинова Стойнева 
 

Софийски университет  „Св.Климент Охридски” 

Email:  r.stoyneva@phls.uni-sofia.bg 

681_st@mail.bg 

 

 

 

 

Резюме: Целта на изследването, което представяме, е да проверим емпирично дали 

съществува връзка между наднорменото тегло при подрастващите и тревожността им, 

както и да анализираме по-значимите резултати от проучванията върху тези променливи.  

В последните 20 години значително са се увеличили децата с наднормено тегло не 

само в България, това е глобална тенденция. Национални проучвания върху храненето  и 

хранителния статус на българите потвърждават тази тенденция, независимо от възрастта.  

Извършихме систематичен преглед на значимите фактори от психосоциален, семеен  

и културен порядък, които имат отношение към проблемите на храненето и хранителните 

навици при подрастващите, в шест епидемиологични публикации, съобщаващи за връзка 

между депресивните състояния и наднорменото тегло. Разглеждаме наднорменото тегло 

като рисков фактор за индивидуалното развитие на децата в начална училищна възраст, 

особено на тяхното когнитивно и емоционално благополучие.  

В посочените публикации наднорменото тегло е оценено черз изчисляване индекс на 

телесна маса (ИТМ), а тревожността с различни методи и скали за социално-емоционални 

характеристики, психично здаве и благосъстояние.   

Публикуваните резултати потвърждават допускането за връзка между индекса на 

телесна маса, равнището на тревожност и социално икономическия статус на изследваните 

деца и техните семейства. Децата от семейства с по-нисък социален статус по-често 

показват високи нива на тревожност, както и хранителни навици, свързани с повишаване 

на индекса на телесна маса.  

 

Ключови думи: когнитивни функции, тревожност, начална училищна възраст 

(НУВ), наднормено тегло, индекс на телесна маса (ИТМ). 
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ПРЕГЛЕД НА ЕМПИРИЧНИТЕ ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ПРИ УЧЕНИЦИ 

 

 

Анет Маринова Маринова – Митова 
 

ИИНЧ – БАН 

Email: anet.marinova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Ще бъдат разгледани публикациите след 2000-та година по темата за 

личностното развитие на учениците в средното училище. Идентифицирани са общо 73 

публикации като е използвана базата данни на EBSCO. Идентификацията е направена по 

две ключови фрази  "personality development“ и "secondary school students". Прегледът на 

литературата си поставя за цел да отговори на въпросите: Как се разбира личностното 

развитие при децата и юношите? Какво влияние на образователната среда като контекст за 

развитие на личността се установява?       

 Методът на работа включва систематично описване на всяка една  публикация по 

следните показатели: популация, изследван аспект на личностното развитие, изследван 

аспект на училищната среда, изследван аспект на семейната/житейска среда на учениците, 

характер на връзката личностно развитие – училищна среда, получени резултати. 

Изследвания, които не носят търсената изследователска информация бяха изключени от 

по-нататъшен анализ. Синтезът на информацията, получена от останалите 30  публикации 

позволява да  се опише цялостната картина на съвременната емпирична изследователска 

работа върху личностното развитие на децата и юношите в контекста на училищната 

среда.   

На базата на този преглед  ще бъде направено обобщение за основните насоки в 

операционализацията на личностното развитие при деца и юноши и за характера на 

демонстрираните връзки между образователния контекст и развитието на личността. То  

ще послужи на изследователската  работа по темата на дисертацията ми:  "Личностното 

развитие на учениците в контекста на училищните практики“. Именно практиката в 

училище превръща в реалност възможностите за личностно израстване на деца и ученици, 

заложени в закона за предучилищно и училищно образование, което обуславя и 

значимостта на темата.  

 

Ключови думи: личностно развитие, личностни черти, ученици 1 – 12 клас, 

училищна среда. 
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КОПИНГ СТРАТЕГИИТЕ - ИНДИКАТОР ЗА ПОСТТРАВМАТИЧЕН РАСТЕЖ 

 

 
 

Димитър Христофоров Стоянов 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Email: dimitur_stoyanov@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Теоретична основа: Копинг стратегиите и посттравматичния растеж: 

Копингът се отнася до познавателните и поведенчески усилия за овладяване, намаляване 

или толериране на вътрешните и външните изисквания при сблъсък със стресово и 

травмиращо събитие. Той има две основни функции: справяне с проблема, причиняващ 

дистрес (справяне с проблеми) и регулиране на емоциите (справяне с емоции). В тази 

връзка се очаква този конструкт да има голям обяснителен потенциал за изследване в 

контекста на конструкта - постравматичен растеж. Мотивите за анализ се позовават на 

безспорната актуалност на конструкта и особено връзката му с травмата и смисъла на 

живот във време на непрестанни травмиращи събития – болест, загуба на близък, насилие, 

финансово неблагополучие и др. 

Цел: Изготвяне на литературен преглед и запознаване на аудиторията с основните 

концепции и нови тенденции в областта на копинга. 

Метод на доклада: Използван е метода на теоретичния анализ по отношение на 

основните концепции в тематичната област на копинг стратегиите. Анализират се 

класически и съвременни постановки по проблема. 

В доклада се концептуализара   взаимовръзката на двата конструкта „копинг 

стратегии“ и „посттравматичен растеж“. В този смисъл теоретичното изследване съдържа 

импликации по отношение на формулирането на хипотези за тази взаимовръзка  за едно  

бъдещо емпирично изследване. 

 

Ключови думи: Копинг стратегии, травма, стрес. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ИЗПЪЛНЕН 

ЖИВОТ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТЬОРИ 

 

 

Дияна Цветанова Добрева-Христова 
 

ИИНЧ - БАН 

Email:  dobrevadh@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: От гледната точка на екзистенциалната психология психичните трудности, с 

които клиентът търси психологично консултиране се раждат в точката на Срещата му с 

даденостите на неговото Битие. Днешната реалност провокира екзистенциални Питания, 

които вместо отговор, пораждат все по-голяма тревога. Възможност за задълбочено 

проучване на същностното човешко измерение на тази Среща, предлага теоретичната 

рамка на съвременния екзистенциален анализ на Алфрид Ленгле. Представеното 

изследване има за цел да проучи приноса на екзистенциалните фактори за пълноценното 

функциониране на хората от актьорската професия. 

Доклада  описва  резултатите от проучване на връзките между базисните 

компетенции за постигане на екзистенциално изпълнен живот, психичното благополучие и 

устойчивостта на свързани с професията стресори в извадка от 131 професионални 

актьори,  на възраст от 18 до 81 години. Данните са събрани с въпросници: Скала за 

екзистенция (Längle, Orgler и Kundi 2003), Въпросник за психично благополучие (Ryff, 

1989; Силгиджиян, Карабельова, Занкова, 2008)  и авторска адаптация на Въпросник за 

свързани с актьорството стресори (Robb, Al. El., 2017).  

Резултатите от линейния регресионен анализ разкриват, че по-високото ниво на 

развитие на базисните екзистенциални компетенции води до по-високо ниво на психично 

благополучие, както и до по-ниски нива на свързан с актьорската професия стрес. 

Резултатите от t-теста не показват статистически значими разлики между мъжете и жените 

в нивото на екзистенциална изпълненост. 

Изследването очертава екзистенциалната изпълненост като важен елемент  от 

пълноценното човешко функциониране, който трябва да бъде отчитан в психологичното 

консултиране, в частност при хората от творческите професии. То допринася и за 

съвременното приложение на екзистенциално–аналитичните изследователски методи в 

консултативната практика и за методологичното разширяване на нейният 

инструментариум.   

 

Ключови думи: екзистенциални компетенции; пълноценно функциониране; 

екзистенциален анализ. 
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СЕКЦИЯ „ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, КЛИНИЧНА И СОЦИАЛНА 

ПРАКТИКА“ 

 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА „COVID-19“ ВЪРХУ ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ 

НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ 

 

 

 

Димитър Емилов Богданов 
 

Пловдивски университет  „Паисий хилендарски“ 

Email: bogdanov_bsd2007@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Тази статия е посветена на появата на ново явление в света - коронавирусът, 

известен още като COVID-19. В него се обсъждат естеството и последствията от този 

опасен вирус. Предложени са стъпки за запазване на физическото и психическото здраве 

на хората. На база проучена литература по проблема, представени чуждестранни и 

български изследвания е направено емпирично изследване за последиците от 

коронавирусната епидемия върху психичното здраве на човека.  

Предмет на настоящото изследване е пандемията „Covid-19“ и последиците и върху 

психичното здраве на деца и възрастни. Обект на изследването са деца, младежи, лица на 

зряла възраст и възрастни хора. Целта е да се разкрият основните причини и фактори, 

които оказват влияние върху психичното здраве на изследваните лица. 

Хипотезата на изследването е свързана с това, че пандемията „Covid-19“ би довела до 

сериозни проблеми върху психичното здраве на подрастващите и особено върху лицата в 

зряла възраст. 

В процеса на изследването са използвани методи, като: теоретичен анализ на 

научната литература, анкетно проучване; беседи, неструктурирано интервю, наблюдение, 

анализ на резултатите от изследователската работа. 

Изследвани са общо 600 лица в различни възрастови групи в по-големите градове в 

страната ни през периода март 2020 г. – октомври 2021 г. 

Изследването показва, че хипотезата е потвърдена  - коронавирусната пандемия води 

до сериозни последствия върху психичното здраве на деца и възрастни.  

 

Ключови думи: Коронавирус - COVID-19, психично здраве, емоции, страх, 

тревожност, пандемия. 
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ПАНДЕМИЯТА ДЕМЕНЦИЯ В ЕВРОПА 

 

 
 

Таня Альошева Вазова 

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Email: tvazova@uni-plovdiv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Деменцията е седмата водеща причина за смърт сред всички заболявания и 

една от основните причини за увреждане и зависимост сред възрастните хора в световен 

мащаб. Деменцията е синдром, резултат от различни заболявания, който води до 

влошаване на когнитивната функция, като засяга паметта, мисленето, ориентацията, 

разбирането, изчисляването, капацитета за учене, езика и преценката.  

Единодушно е становището на експертите от Световната здравна организация (СЗО), 

че деменцията е един от най-значимите здравни и социални проблеми на 21ви век, 

нареждайки се до съдовите и онкологични заболявания.  Според Световната здравна 

организация в света има около 50 милиона дементно болни като се очаква техният брой да 

нарастне до 82 милиона през 2030 и 152 милиона през 2050 г. В Европейския съюз над 7 

млн. души  страдат от болестта на Алцхаймер или друга разновидност на деменцията, като 

прогнозите са до 2050 година тази бройка да се удвои. 

В статията се анализират данните за броя на хората с деменция в страните членки на 

ЕС и България. Направен е подробен анализ и са описани заболяванията, които причиняват 

деменция, като се подчертава необходимостта да се диагностицира това заболяване в 

ранен стадиии с цел предотвратяване на неговото задълбочаване и се представят добри 

практики за подобряване на функционалните възможности на болните. 

 

Ключови думи: Деменция, превенция, заболявания, диагноза, зависимост, социални 

проблеми. 
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АЛЕКСИТИМИЯ И ШИЗОФРЕННА ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

 

 

 

Джулия Архондис Камбуридис 
 

Софийски университет  „Св.Климент Охридски“ 

Email:  jkamburidis@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Дефицитите, свързани с алекситимията се изразяват основно като 

неспособност или значими трудности в разпознаването и описването на собствените 

емоционални преживявания. За разлика от конструкти като ментализацията и 

метакогницията, алекситимията е фокусирана върху осъзнаването и разпознаването на 

собствените субективни емоционални преживявания. Голяма част от изследванията 

откриват взаимовръзки между алекситимията и други нарушения като тревожност, 

депресивност, личностови и психосоматични разстройства. През последните години се 

увеличават изследванията в областта на алекситимията и психотерапията, свързани с 

динамиката в психотерапевтичната работа с различни групи пациенти, като се откриват 

връзки между нивата на алекситимия и ефективността на психотерапията и 

ангажираността в терапевтичния процес. Все повече се увеличава интересът и за ролята на 

алекситимията при тежките психични разстройства, като шизофренията. Пациентите с 

шизофрения изпитват трудности в описването и идентифицирането на емоционалните си 

преживявания, като нивата на алекситимия са свързани с динамиката на позитивната и 

негативната симптоматика. Настоящата статия си поставя за цел да направи обзор на 

литературата в областта на алекситимията при шизофрения и по-конкретно съвременните 

обяснителни модели, причините и връзките между алекситимията и шизофренната 

симптоматика. Негативната симптоматика е много устойчива при шизофренното 

разстройство и е свързана със социалната изолация, с трудности в търсенето на подкрепа, 

обедняването на емоционалния свят и намаляването на качеството на живот на 

пациентите. Изследванията на пациенти с шизофрения в областта на алекситимията дават 

допълнителна информация относно социалните дефицити и предразположеността на 

пациентите към изолация. Откритията в тази област могат да бъдат използвани в рамките 

на планирането на ефективна терапевтична работа с пациенти със шизофрения, отчитайки 

спецификите на нарушението. 

 

Ключови думи: Шизофрения, алекситимия, терапия 
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АЛЕКСИТИМИЯ: ПРЕЦИЗНО ИЗМЕРВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ИНТЕРВЕНЦИИ. PERTH ALEXITHYMIA QUESTIONNAIRE В БЪЛГАРСКА 

ИЗВАДКА 

 

 

 

Таня Николаева Димитрова 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 

Email:  Tanya_Dimitrova@phls.uni-sofia.bg 

 

 

 

 

Резюме: Алекситимията (1.Трудности при идентифицирането на чувствата; 2. 

Трудности при описването на чувствата; 3. Външно ориентирано мислене) е значим за 

психичното и соматично здраве конструкт, изследван от десетилетия. Въпреки това, все 

още липсва психологична рамка, специфично насочена към справяне с високата 

алекситимия. Настоящият труд има за цел да обсъди един от ключовите фактори за 

формулирането на такава рамка, а именно особеностите при психометричното измерване 

на конструкта. 

За първи път в България е приложен въпросникът за алекситимия от Пърт (PAQ, 

Preece et al., 2018). Той лежи върху теоретичен модел, предоставящ възможност за по-

детайлно проучване на алекситимията, включително валентност на емоциите и етапът на 

тяхната преработка, на който е най-изразеното затруднение.  

В проведеното пилотно изследване извадката (N=230, 137 жени) се състои от лица от 

общата популация на възраст между 18 и 60 години. Тестовата батерия включва 

Въпросник за алекситимия от Пърт (PAQ), Торонтска скала за алекситимия (TAS-20), 

Въпросник за личностово функциониране, Скала за емпатия, социо-демографска анкета.  

Следвана е процедурата по езикова адаптация за PAQ. Факторната структура в 

българската версия потвърждава оригиналната (експлораторен факторен анализ). 

Надеждността на фасетите е между 0.831 и 0.945, а връзките с личностови и емоционални 

детерминанти съответстват на натрупаните в научната литература теоретични и 

емпирични данни. PAQ е надежден инструмент за измерване на конструкта алекситимия в 

българския социо-културен контекст. 

Дискусията поставя акцент върху спецификите при психометричното измерване на 

алекситимията и за първи път у нас представя обсъждане и съпоставяне характеристиките 

на два инструмента – PAQ и TAS-20. Предложени са теоретични и емпирични аргументи 

за прецизиране диагностиката и консултирането при лица с висока алекситимия. 

 

Ключови думи: алекситимия, PAQ, TAS-20, диагностика, консултиране, терапия. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА КЛИНИЦИСТА ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С 

ПАЦИЕНТИТЕ 

 

 

 

Венета Диянова Иванова 
 

Медицински университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 

Email:  veneta.iordanova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Ежедневието на всеки клиницист, който взаимодейства с пациенти, 

безспорно е съпроводено и обусловено от изградените му емоционални компетентности, 

като умения за ефективна комуникация, активно слушане, проява на емпатия, вземане на 

решения в условия на спешност, справяне в конфликтни ситуации и др. Съвременните 

научни изследвания все повече се фокусират върху отделните компоненти на 

взаимодействие с пациентите. Съобщаването, например, на лоши новини на пациента 

и/или неговото семейство, често се възприема от лекарите като емоционално натоварено 

взаимодействие и е свързано както с повишена физиологична възбуда, така и с трудности 

при справянето с произтичащите от това емоции като скръб, гняв, вина или чувството за 

личен и професионален провал. От друга страна, за да се предотврати емоционален афект 

при взимането на медицински решения, да се запази спокойствие и професионално 

отношение към пациента, са необходими добре развити умения са саморегулация, 

справяне в конфликтни ситуации, проява на емпатия и др. 

В материала се разглежда систематичен обзор на съществуваща към момента 

литература, свързана с динамиката и степента на въздействие на различни компоненти на 

емоционалните компетентности, както и съпътстващото въздействие на средата при 

взаимодействието на медицинските специалисти и техните пациенти. 

Изводите поставят като актуален и важен въпросът за значимостта на неклиничните 

фактори и по- конкретно влиянието на конкретни социални умения и модели за преработка 

на афекта, като се определя научно поле за задълбочено изследване на завсимости. 

 

Ключови думи: влияние на емоциите при клинични решения, емоционални 

компетентности при медицински лица, саморегулация в болнична среда. 
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ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ ПОДРАСТВАЩИ: КЛИНИКА И 

ОБОСТРЯНЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ 

 

 

 

Любомира Димитрова 
 

Югозападен университет  „ Неофит Рилски“ 

Email: lubomira16@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Усложнената пандемична обстановка през последните няколко години 

допринесе за ръст както на тревожните разстройства, така и на тези от психосоматичния 

регистър. При хората с налични разстройства от изброените по-горе сфери се наблюдава 

рязко обостряне, включващо увеличаване на личностната и ситуативна тревожност; 

зачестяване на обсесивно-компулсивните импулси и поведенчески реакции; зачестяване 

проявата на психосоматична симптоматика, ориентирана основно към болести на 

сърдечно-съдовата система при възрастни и храносмилателната и отделителната системи 

при децата и подрастващите.  

Подрастващите променят възприятието си за околния свят трудно и условията на 

пандемия повлияха пагубно на психосоматичния симптоми, които бяха регистрирани от 

мен като психотерапевт в процеса ми на работа. За намаляване нивата на тревожност и 

отстраняване причината за проявената симптоматика, а не просто потискането на 

симптома, работих предимно с проективни методики, чиито качествен анализ бе 

потвърден и от количествен такъв. 

Изследването е базирано на работата и наблюдението ми с 63 подрастващи лица във 

възрастовия диапазон 5-15 години, от които  50 момичета и 13 момчета.  

Първоначалните ми хипотези относно по-високите нива на тревожност при 

момичетата, в сравнение с момчетата, се потвърди, от което произтича и фактът за по-

продължителния период на интервенции с момичетата. 

Другата основна хипотеза по отношение възрастта на изследваните лица също се 

потвърди, а именно с увеличаване на възрастта расте и тревожността с оглед на по-

големия жизнен опит, който подрастващият индивид натрупва. 

Работата с подрастващите премина през четирите точки на балансовия модел в 

съответните области: тяло, контакти, дейност и бъдеще, в резултат на която се установи 

отслабена проява на първоначално регистрираната симптоматика, установена на база 

ретест на нивата на тревожност. 

 

Ключови думи: Психосоматика, Психосоматични разстройства, Подрастващи. 
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ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И 

ПОДГОТОВКАТА ИМ ЗА ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА 

 

 

 

Петя Кръстева Чакърова 
 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Email: pchakarova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Докладът разглежда процеса на деинституционализация на хората с 

увреждания и подготовката им за живот в общността. България има „тежкото наследство“ 

от голям брой специализирани институции както за деца , така и за възрастни хора с 

увреждания. 79 са специализираните институции за пълнолетни лица с увреждания към 

момента. 

 Деинституционализацията е пътят, който предвижда промяна в условията на живот 

на хората с увреждания - от институционални условия към условия, позволяващи социално 

участие, предоставяйки услуги според индивидуалната воля и предпочитания на лицето с 

увреждания. Постигането на преход от институционална подкрепа към подкрепа в 

общността не е само промяна на мястото на пребиваване, а и признаването на правото на 

живот в общността, като се даде възможност на хората с увреждания да живеят 

пълноценно в рамките на обществото.  Целта на настоящото изследване е да се направи 

актуален прочит на процеса на деинституционализация. Анализът проследява етапите, 

през които се извършва процеса- изготвяне на оценки на всички специализирани 

институции определени за закриване, на база различни критерии, изготвяне на доклади за 

закриване на СИ, разработване на методика за закриване на институциите,  извършване на 

оценки на потребностите и индивидуални планове лицата настанени в СИ, разработване на 

програма за подготовка за живот в общността на хората с увреждания. Като крайната цел е 

извеждането на хората с увреждания от СИ и даването им на възможност за избор и 

контрол върху живота им, възможност за подкрепа, от която се нуждаят.  

 

Ключови думи: деинституционализация,  хора с увреждания, специализирани 

институции, резидентен тип услуги, център за настаняване от семеен тип, живот в 

общността. 
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ОЦЕНКАТА В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ВРЪЗКАТА И С 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ НА ОЦЕНЯВАНЕТО 

 

 

 

Антон Иванов Петров 
 

Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ 

Email:  anton_i.petrov@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Оценката в Център за обществена подкрепа се явява основен  инструмент за 

поставяне на цели и проследяването на изпълнението им. Това подчертава важността и 

значимост на оценката, като инструмент за разбиране на ситуацията на потребителите и, 

като фактор за оценка на работата по случая. Гайдове, насоки и научни изследвания 

поставят въпроса за характера на оценката извършвана в рамките на социалните услуги.  

Целта на настоящата статия е да изследва връзката между изготвяната оценка на деца 

потребители в Център за обществена подкрепа и концептуалните изисквания за 

мултидисциплинарност на оценката.  

Извършено е „документално проучване“ на мултидисциплинарното оценяване, като 

са изведени основни характеристики присъщи на мултидисциплинарната оценка, които са 

изведени като критерии за анализ. Извършено  е „Проучване на случай“, като са 

изследвани три случая на деца и са анализирани на база на изведените в документалното 

проучване критерии. Проучването на случай е извършено по документи и е последвано от 

неструктурирано интервю със специалиста извършил оценяването. Целта на 

неструктурираното интервю е да събере допълнителна информация, относно работата по 

изготвяне на оценката. Избрани са случай на деца, които изискват мултидисциплинарна 

работа и са с продължителност поне 3 месеца.  

Бяха изведени някой от основните характеристики предполагащи 

мултидисциплинарност на оценяването, като – разбиране на проблема, комуникация, 

координация и рефлексия върху проблема.  

Една от тезите на изследването е, че мултидисциплинарното оценяване в рамките на 

ЦОП би следвало да осигури по-добро общо разбиране на проблема, подобряване на 

комуникацията и координацията между участниците като основен критерии за 

мултидисциплинарност, но извършваното оценяване в ЦОП отговаря само частично на 

тези концептуални изисквания.  

 

Ключови думи: Оценка, мултидисциплинарност, социална работа, психологическо, 

стандарт. 
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СЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ“ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПО РОЖДЕНИЕ: 

ВИРТУАЛНОСТ, КРЕАТИВНОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪЗПРИЯТИЯ 

 

 

 

Атанас Атанасов Лозанов 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Email:  nasix.lozanov@gmail.com 

 

 

 

Резюме: Настоящият Доклад обобщава данните от изследване сред 780 

представители на III-тото поколение на дигиталните по рождение (родени след 2000 г.) 

относно уменията за когнитивно възприемане на информация и съдържание, дефинира 

нови индикатори за реактивност към социални събития, изразена в произведенията на 

дигиталното (ново медийно) изкуство и анализира креативния принос на новите поколения 

в онлайн средата, плод на културата на ремикса по Лесиг (2008). 

Методологията се базира на научните приноси на Марк Пренски (2017), Институт за 

глобално образование на бъдещето и на Ричард Джойнер (2012), поддържа перцепцията за 

холограмното представяне и природата на дигиталното преживяване, основано на 

комуникационното протребителско поведение, а водещ принцип е „Частта съдържа цялото 

и цялото се съдържа в частта“.  

Първите изводи установяват доминанта на т.нар. „затваряне в капсула на времето“. 

Дигиталните по рождение не проявяват интерес към конвенционалните медии, освен ако 

не засекат „вирусна“ стойност, подходяща за ремикс и публикуване в кратка форма в 

платформите за споделяне на съдържание. Цифровият оборот често е селективен, 

извънконтекстуален и филтриран. Дигиталната среда е напълно позната функционално, но 

интуитивната сензитивност не е винаги еквивалент на владеене на процесите и 

разпознаване на локални и глобални експерименти със социалните нагласи. Рядкост е 

синдромът на инфоксикация (информационно претоварване). Творците-архитекти на 

виртуалната среда предпочитат в еднаква степен семантично и визуално забавление, 

имиджова, творческа и комерсиална полза, като поставят под съмнение понятието за 

обективна истина. Значимостта и приложимостта на резултатите от изследването се 

изразява в оптимизиране на матрицата на образованието и социалните взаимодействия, 

вкл. и между поколенията, адекватна на изискванията на новото време. 

 

Ключови думи: Дигитални по рождение, виртуалност, дигитална култура, социални 

въздействия, ново медийно изкуство, инфоксикация. 

mailto:nasix.lozanov@gmail.com


 

 
32 

 

ПРЕДИКТОРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УСПЕХ ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

БЪЛГАРСКИ МОДЕЛИ 

 

 

 

Венцислав Евгениев Илиев 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Email:  ventzislav.iliev@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Професията модел става все по-желана, а моделите често са обект за 

подражание. Те продължават да придобиват популярност и са част от добре познаните 

хора в обществото – знаменитостите. Изследванията на групата на професионалните 

модели в световен мащаб са много малко, а такива в българската научна литература не са 

известни. Затова е важно да се изследва какви са предикторите на професионалния успех 

сред индивидите в посочената група. За целта са използвани две новосъздадени скали - 

скала за професионален успех и скала за ангажираност в Инстаграм, заедно със скалата за 

измерване на тъмната триада  (Jones & Paulhus, 2014), скалата за самооценка на Розенбърг 

(RSES, Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg, 1965), скалата за психичното благополучие 

на Риф (PWB, Psychology Well-being Scale, Ryff, 1989). Резултатите от направения 

регресионен анализ показват, че предиктор на професионалния успех за изследваната 

група е самооценката. Тези резултати хвърлят светлина върху това какво прави един модел 

успешен, което има нарастващо значение с нарастващата популярност на онлайн 

платформи като Инстаграм и появата на нов вид професии като инстаграм модели и 

инфлуенсъри. Настоящото изследване, както и по-подробни изследвания в областта могат 

да имат принос към диференциалната психология, както и практически измерения в 

нововъзникнали сфери като дигитален маркетинг.  

 

Ключови думи: професионален успех, самооценка, професионални модели, 

личностни характеристики. 
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СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ НА ЖЕНИ - ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО 

НАСИЛИЕ: ТЕОРЕТИЧЕН ОБЗОР 

 

 

 

Мария Христова Соколова 
 

ИИНЧ - БАН 

Е-mail: sokolov.maria@hotmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Актуалността на темата на доклада се определя от данните за драстично 

увеличаване на случаите на домашното насилие в семейните двойки през периода на 

извънредно положение в България. Това обяснява засилващия се научен и практически 

интерес към проблема. Природата на връзката между агресията/насилието и близостта/ 

интимността в партньорските отношения изследователите обясняват най-често чрез т.нар. 

стил на привързаност.  

Целта на доклада е да се направи обзор на съществуващата научна литература по 

проблема. Проучени са както класическата теория за ранната привързаност на Дж. Боулби, 

така и моделите, използвани в съвременните изследвания за стила на привързаност в зряла 

възраст на Бартоломю и Хоровиц. Специално внимание се обръща на произтичащите от 

него четири стила на привързаност – сигурен, свръхангажиращ, страхуващ се и отхвърлящ, 

които в голяма степен определят партнирането между мъжа и жената. Проследена е и 

връзката на стиловете на привързаност с насилието в семейната двойка. Представена е 

същността на травматичното свързване според модела на Дютън и Пейнтър за 

„парадоксалната привързаност”. 

При двойките с насилие са типични два модела на партниране. Първият е модел на 

противоречие преследване/дистанция, който е в резултат от комбинацията на 

свръхангажиращия стил на привързаност с отхвърлящия стил. Вторият е модел на 

противоречие близост/разстояние, отразяващ съчетанието между страхуващ се и 

свръхангажиращия стил. От съществено значение е отсъствието на сигурния стил при тези 

двойки. Противоречието, което носят посочените стилови комбинации, е предпоставка за 

чести конфликти в двойката.  

Взаимоотношенията без насилие в семейната двойка се основават преди всичко на 

комбинация от стилове единият, от които най-често е сигурният стил, присъщ предимно на 

жените.  

 

Ключови думи: Насилие между интимни партньори, домашно насилие, стил на 

привързаност, модели на партниране. 
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ТЕОРИЯ НА ГРОС ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА РЕГУЛАЦИЯ 

 

 

 

Севгюл Османова Халилова 
 

Военна Академия„Георги С. Раковски“ 

Email: sevgyul.halilova.psychologist@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Интересът, свързан с изследванията в областта на емоциите и по-конкретно 

с регулацията на емоциите в съвременните условия все повече нараства. Ежедневните 

взаимоотношения на хората често са свързани с изрязване на емоции в зависимост от 

контекста, средата, условията и личностните характеристики. В немалко случаи се налага 

да съобразяваме и прекрояваме емоционалното си изразяване поради наличие на фактори, 

които, смятаме, че изискват тази промяна в нашите емоции. Потребността да се регулират 

емоциите е свързана с инициирането на процес, който се осъществява, като преминава 

през няколко различни етапа. И тъй като емоциите са неразривно свързани с всеки един 

аспект в нашия живот, под влияние на които ние имаме способността да се изразяваме и 

обогатяваме, както и да се коригираме, това ни дава основание да обърнем внимание на 

процесите, начините, стратегиите и резултатите от регулирането на емоциите. Както и да 

изведем насоки за евентуални бъдещи изследвания. Един от най-влиятелните съвременни 

психолози и изследователи в тази област, Джеймс Грос, разработва процесен модел на 

емоционална регулация. На основата на теоретичен обзор, целта на настоящия доклад е да 

предостави задълбочен анализ на теорията на Джеймс Грос за емоционалната регулация. 

Представени са основните стратегии за регулиране на емоциите. Разглеждат се няколко 

значими групи последици като резултат от успешното или неуспешното регулиране на 

емоциите. Дискусията е свързана с това дали има по-добри и по-лоши начини за 

емоционална регулация и свързаните с това заключение- възможности за разширяване на 

бъдещите направления за изследване и области на приложение. 

 

Ключови думи: Емоционална регулация. 
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СТИГМА И ВИДИМА ИНВАЛИДНОСТ В КОНТЕКСТА НА ТЕОРЕТИЧНАТА 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СТИГМА НА ЪРВИНГ ГОФМАН 

 

 

 

Анита Бедникова-Христова 
 

Югозападен университет  „Неофит Рилаки“ 

Email:  hristovaanita@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: През 60-те години на ХХ век Ървинг Гофман въвежда термина стигма в 

социологията публикувайки своята книга „Стигма: бележки за развалената идентичност“. 

В нашето съвремие стигмата все още съществува като социално явление насочена 

към определени социални групи в това число и лицата с инвалидност. Стигматизацията на 

инвалидността поставя нейния носител в т.нар. стигматизиран статус, оказвайки влияние   

върху неговия живот и социална роля . Инвалидността е част от човешкото съществуване 

още от зората на цивилизацията. Исторически погледнато видимата инвалидност почти 

винаги е била обект на стигматизация, поради общественото неодобрение базирано спрямо 

външните белези на индивида. 

Целта на доклада е да разгледа концепцията за стигма на Гофман съпоставяйки я с 

видимата инвалидност и психосоциалното отношение към нея. 

Описани са четирите вида стигма  представени от Гофман, моралната кариера на 

индивида и етапите свързани с нея, през които преминават лицата с инвалидност. 

Измеренията за стигматизираните отношения представят социалната позиция на лицата с 

инвалидност през концепцията не само на Гофман, но и на Градев, а именно отвъд  

традиционната социална представа за естествените междуличностни контакти и 

взаимоотношения на всекидневно ниво. 

 Човекът с видимо увреждане  има основание да смята, че смесените социални 

ситуации са изпълнени с неловки и непредвидими взаимодействия, но от друга страна  

близостта на здрави хора може да помогне на лицето с инвалидност да изпита вътрешно 

чувство, че стигмата е премахната. 

 

Ключови думи: Стигма, инвалидност, видима инвалидност, социална идентичност. 
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СЕКЦИЯ „ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

 

АДАПТАЦИЯ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СПОРЕД ТЕОРИЯ ЗА 

ПРИВЪРЗАНОСТТА 

 

 

 

Надя Матеева 
 

ИИНЧ - БАН 

Email:  nadia@gyuvetch.bg 

 

 

 

 

Резюме: Работата на много автори от теориите за привързаността представя връзките 

между ранната детска привързаност към значим възрастен и влияето им върху социално-

емоционалното и когнитивното развитие на детето. Това е доказан подход на работа в 

световен план, както на теоретично, така и на експериментално ниво. Приложението на 

тези идеи в моделите за възпитание и обучение в ранна детска възраст и в българската 

практика би допринесло за допълнителни ползи в развитието на децата като здрави и 

щастливи индивиди. Въз основа на резултатите от изследванията в областта, основните 

препоръки към професионалистите, работещи в грижите за детското развитие биха били в 

посока на приложение на идеите на теорията на привързаността за подобравяне на 

работата с детския емоционален свят в ежедневната практика. 

 

Ключови думи: адаптация към детска градина, теория за привързанността, 

психология на ранното детско развитие. 
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО И 

ПОДПОМАГАНЕТО НА КАТЕГОРИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С 

БИОЛОГИЧНОТО ПОЗНАНИЕ, В РАННОТО ДЕТСТВО 

 

 

 

Радостина Ванева Стоянова-Ширяев 
 

ИИНЧ - БАН 

Email:  radostina.stoyanova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Развитието през ранното детство се характеризира с интензивност и 

многостранност. Заедно с изграждането на двигателните и социалните умения, малките 

деца специализират и своите познавателни процеси. Огромни количества информация от 

заобикалящия ги свят следва да бъде категоризирана и съхранена, така че да бъде достъпна 

и полезна във взаимодействието им със средата. Настоящият обзор има за цел да 

разграничи основните подходи и изследвания на умението на децата в периода на ранното 

детство да категоризират информация от биологичния свят. Акцент в изложението се 

поставя върху следните аспекти на категоризацията: 1) характеристиките – наблюдаеми и 

ненаблюдаеми на обектите и животните, определящи включването им в естествени 

категории; 2) категориалните връзки (перцептивни и релационни) между концептите, 

които предопределят включването на обектите и животните в дадена категория; 3) 

експерименталните парадигми, подходящи за изследване в ранното детство на 

формирането и организирането на понятията от биологичната област и 4) подходи за 

съставяне на тренировъчни програми за подпомагане на категориалните процеси. На 

базата на научния обзор са маркирани насоки за бъдещи юизследователски търсения на 

условията, които способстват развитието на когнитивна пластичност при организирането и 

реорганизирането на категориална информация относно познати и непознати обекти и 

животни от биологичния свят, както и техните свойства. 

 

Ключови думи: категоризация, биологични концепти, ранно детство. 
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ГЕЙМИНГЪТ: ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИНТЕРЕСА В 

ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

 

 

 

Лина Емилова Георгиева 
 

ИФС - БАН 

Email:  linageorgieva@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Пандемията принуди много образователни институции да преминат в 

онлайн форма на обучение, а това породи ред проблеми. С физическото отделяне на 

обучаващите се от своите учители, проблемът със запазване на интереса и концентрацията 

в учебния материал се задълбочава. Учителите посочват именно това като основен негатив 

на онлайн обучението и търсят различни начини да се борят с него. Целта на доклада е да 

покаже как комерсиалните видео игри, които са създадени да привличат и задържат 

вниманието, могат да бъдат използвани за запазване на интереса към хуманитарните 

дисциплини. Ще бъдат разгледани резултатите на няколко изследвания проведени от 

специалисти в областта на когнитивните невронауки, които показват как определен тип 

игри може да повлия положително върху запазване на вниманието. Разгледан ще бъде и 

начинът, по който се изгражда наратив на видео игра, така че интересът на играча да бъде 

запазен и насърчаван. Наративът на историята и комбинацията от игрови механики със 

социални умения, са ключови за прогреса на играча в самата игра. Но прогресът може да 

бъде не само в конкретната история, а и в мотивацията за изследване и образование извън 

света на играта. Геймификацията на образованието не е ново явление, но с развитието на 

технологиите, настъпилите усложнени условия на обучение и отзвукът от социалната 

изолация, то може да приеме нова водеща роля.  

 

Ключови думи: образование, онлайн обучение, хуманитарни науки, гейминг,  видео 

игри. 
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СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА 

 

 

 

Еница Владимирова Пчеларова 
 

ИИНЧ - БАН 

Email: cveteprekrasno@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Концепцията за социалния капитал се отличава със забележително 

присъствие в научния дебат през последните десетилетия. Смята се, че този вид капитал е 

в състояние да компенсира липсата на икономически предимства в изостанали общности, 

насърчавайки свързаността и взаимопомощта между техните членове и увеличавайки по 

този начин тяхното благосъстояние. Но възможно ли е социалният капитал да играе 

същата роля по отношение на образованието, създавайки условия за компенсиране на 

образователни неравенства? Има ли разлика между образователните постижения на деца, 

които разполагат със социален капитал и тези, които нямат достъп до такъв поради 

различни причини?   

В търсенето на взаимовръзка между социален капитал и училищни резултати бе 

организирано емпирично изследване на терен. Бяха набрани качествени данни чрез 

полуструктурирани интервюта с деца, техните родители, учители и директори на училища. 

Извадката обхваща респонденти от малко и голямо населено място, роми и българи, 

профилирани и обикновени училища, семейства с висок и нисък социално-икономически 

статус. 

Междинните резултати показват, че социалният капитал вътре в семейството оказва 

съществено влияние върху образователните постижения на децата, докато социалният 

капитал извън семейството или не е наличен, или не служи на целите на образованието.  

Миграционните процеси сред българи и роми и увеличаващото се отчуждение между 

хората са сред факторите, които възпрепятстват изграждането на социален капитал. Но 

дори и когато той е наличен, е от значение дали споделяните с негова помощ норми 

предполагат образованието като приоритет. Този фактор се оказва много по-решаващ за 

училищните постижения на един ученик, а в крайна сметка и за неговата образователна 

пътека и житейска реализация, отколкото финансите, с които разполага семейството.  

 

Ключови думи: Социален капитал, образователни постижения, социален статус, 

образователни неравенства. 
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ПОДКРЕПЕНОТО РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

УСТОЙЧИВОСТ ПРЕЗ ДЕТСТВОТО И В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ 

 

 

 

Екатерина Георгиева Ужиканова 
 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

Email:  ek.ujikanova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Необходимо е признаване на важността на ранното детско развитие като 

потенциал и инвестиция в успеха, сигурността и стабилността на общностите.  Все по 

отчетливо се наблюдават тенденции за увеличаване на рисковете, застрашаващи живота на 

децата, като социално изключване, насилие, заболявания, бедност, неравенство. 

Въздействието на отделните рискове води след себе си ограничения във всяка една област 

на развитие при децата – физическо, психическо, образователно, социално и променя 

целия жизнен цикъл.  Статията представя значението на пълноценната подкрепа в ранна 

детска възраст като потенциал за обединение на ресурсите на отделните сектори и нова 

посока – единни разбирания и цели за постигане на детско и семейно благополучие. 

Представеният анализ включва аспекти на международни и национални научни 

изследвания, публикации и проучвания по темата, като разглежда ключови приоритети 

при формулиране на ефективна подкрепа за детето и семейството, която да минимализира 

последиците за физическото и емоционално здраве, образователните постижения, 

икономическата производителност, социалните взаимоотношения и цялостно 

благополучие на децата.  Докладът определя параметрите на въздействие и качество на 

ранните преживявания на детето, дефинира подготовката и развитието на ресурсите на 

родителите като предпоставка за позитивна грижа. В заключение се посочват препоръки за 

насочеността на превантивната подкрепа на семейството, развитието на форми за ранни 

интервенции и програми, които са гаранция за изграждането на основа за устойчивост през 

детството и в зряла възраст. 

 

Ключови думи: Ранно детско развитие, Превенция, Социални услуги, Семейства. 
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА 

РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

 

 

Елена Максимова Заркова 
 

Софийски университет  „Св. Климент Охридски“ 

Email:  eli.penkova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Социално-педагогическата подкрепа на родителите представлява цялостна 

системно-организирана дейност, по време на която се създават социално-психологически и 

педагогически условия за успешно взаимодействие между учители и родители с цел 

повишаване  знанията за основните закони и характеристики на възпитанието на децата. 

Докладът цели да обоснове нуждата от социално-педагогическо консултиране на  

родителите, отглеждащи деца в предучилищна възраст като една от най-важните задачи на 

съвременното предучилищно образование. Традиционно съществуващите днес форми на 

взаимодействие между детското заведение и семейството  често не отчитат тенденциите в 

развитието на образователната система.  

За целите на  настоящето изследване бяха създадени две авторски анкети. Всяка от 

тях се състои от 10 въпроса, формулирани с цел да се получи ясна и обективна оценка на 

база най-често срещани отговори на респондентите. Въпросниците  са разпространи чрез 

споделяне в социалните групи. Броят на отговорилите е 62 души, които представляват  

хетерогенна група възрастни, отглеждащи деца в предучилищна възраст. Децата на 

участниците в анкетата посещават частна или държавна детска градина. След съответната 

обработка и анализ на отговорите се очерта многостранността на спектъра от въпроси, 

които ги вълнуват. Анализа на резултатите доказа работната хипотеза и обоснова 

неоходимостта от разработването на психолого-педагогически модел, който да действа 

като цялостна система за взаимодействие между предучилищното заведение и 

семейството, отразявайки действителните потребности на конкретните родители и 

потенциалните им възможности. Проучването е предвидено като дългосрочен проект на 

изследване, поради което цел на настоящия доклад е събиране на първоначални данни и 

информация, която в последствие да се разшири с допълнителни въпроси и подходяща 

методология. 

 

Ключови думи: Социално-педагогическо консултиране, родители, предучилищна 

възраст. 
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АЗ-ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛИТЕ 

 

 

 

Явор Свиленов Илиев 
 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Email:  counseloriliev@abv.bg 

 

 

 

 

 

Резюме: Ефективността на учителите е съществен и отправен фактор за качеството 

на тяхната работа. В настоящия преглед на литературата се разглежда Аз-ефективността и 

нейните психологически измерения. Целта на доклада е да включи основните научни 

теории, които представят Аз-ефективността и ефектите й конкретно върху работата на 

учителите.  Тя има пряко отношение към начина, по който те управляват учебния процес в 

класната стая и създават благоприятна среда, в която учениците да са мотивирани и да 

постигат високи резултати. Обсъжда се и как Аз-ефективността на учителите повлиява 

преценката им за това до колко те имат способността да въздействат ефективно върху 

обучението и поведението на учениците си. Аз-ефективността, e описана за пръв път в 

теорията на Бандура и се отнася до убеждението на индивида в способността си да 

упражни определено поведение, за да постигне дадена цел. Конструктът е от съществено 

значение и актуалност за работата на педагогическите специалисти, поради 

предопределящата си роля като един от факторите допринасящи за техните 

професионални успехи и работна ефективност.         

 

Ключови думи: учители, Аз-ефективност, учителска професия. 
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СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДИГИТАЛНАТА ЕРА - 

ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

Теодора Антониева Тодорова 
 

Софиски университет  “Св. Климент Охридски” 

Email: tea.a.todorova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Развитието на интернет е съпътствано отЮ фундаментални промени в 

различни социални сфери. Все по-актуален става и дебатът за необходимостта от нов тип 

образование, което да бъде адекватно на бързо променящия се свят. Цел на настоящия 

доклад е да очертае този дебат в локален контекст, като представи преглед на по-

значимите научни публикации от български изследователи. Представеното проучване е 

част от докторска дисертация на тема “Неинституционални образователни практики в 

българското виртуално пространство: нови просветители, стратегии, ресурси” и задачата 

му е да дообогати теоретичната обяснителна рамка, в светлината на която ще бъдат 

интерпретирани емпиричните данни. 

Предложеният доклад представя несистематичен преглед на българската научна 

литература по темата за периода 2019-2022 г. и е резултат от проучване на сводния каталог 

на Националната библиотека, реферирани онлайн издания и научни дигитални 

библиотеки. Прегледът обхваща теоретични текстове, които поставят проблема за 

образованието в широк социокултурен план и които могат да послужат като теоретична 

обяснителна рамка. Затова тесните емпирични и практически ориентирани изследвания 

остават извън неговия обхват. Акцент е поставен върху промяната на образователната 

парадигма, конструктивистката теория и ролята на компетентностния подход в 

съвременното образование.  

Направеният преглед разкрива необходимостта от повече научни текстове, 

поставящи процесите в българското образование в по-широка социокултурна перспектива, 

която би помогнала и при разработването на практически решения, ориентирани към 

класната стая. Избраните текстове очертават нови компетентности, които надхвърлят 

границите на чисто технологичните умения. В тази връзка се откроява и един 

недостатъчно коментиран въпрос: Интегрирането на интернет технологиите в училище е 

неизбежно, но дали не възниква и необходимост от механизми за компенсиране на 

настъпващата виртуалност? 

 

Ключови думи: Образование на бъдещето, интернет, дигитална епоха, ключови 

компетентности на 21. Век. 
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ОСЪЩЕСТВИМА ЛИ Е „СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

(2021 – 2030)“ 

 

 

 

Тодор Милков 
 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“  

Email:  t.s.milkov@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Динамиката на обществения живот в XXI век, интензивността на темповете 

и нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери, както и Ковид 

Пандемията, поставят образованието и ученето пред множеството предизвикателства. 

Ранното напускане на училище е неотложна грижа във всички страни от ЕС, тъй като е 

пряко свързано с безработицата, социалното изключване и бедността, особено. 

Поглеждайки назад към миналото десетилетие, виждаме както успехи, така и трайни 

неуспехи и нови предизвикателства. Проблемът не е само „Европейски“.  

Докладът прави систематичен преглед/обзор на Стратегическата рамка на 

Европейското образователно за намаляване на преждевременното напускане на училище, 

Мониторинговите доклади в периода 2011 – 2020 г, изследване на Евростат от есента на 

2021 г., както и резултатите от изпълнението на „Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)“ у нас. 

От изключителна важност е да променяме средата и цялостното образователно 

пространство, съответстващи или изпреварващи динамиката на променящия се свят през 

следващите 10 години. Образованието за устойчиво развитие, като цел и Политика в 

България,  е тясно свързано с програмата на ООН и Целите за устойчиво развитие до 2030 

година. В областта на социалните науки попада и цел 4: Качествено образование. 

Проблемът с ранното напускане на училище е водещ и в Стратегическата рамка за 

развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030), в 

приоритетни области 4 и 5. Дали този нов стратегически документ ще повтори 

негативните резултати от предходния документ - Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите училище  – 2013-2020 г., предстои да преценим - основна 

цел на изследване в доклада. 

 

Ключови думи: Европейското образователно пространство, „Европа 2020“,  ET 

2020, ELET, Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., Стратегическата рамка 

за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). 
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СЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ, КУЛТУРА И ЦЕННОСТИ“ 

 

СУБЕКТИВЕН СОЦИАЛЕН СТАТУС – ИНДИВИДУАЛНОТО ВЪЗПРИЯТИЕ НА 

ПОЗИЦИЯТА В СОЦИАЛНАТА ЙЕРАРХИЯ 

 

 

 

Светослав Калоянов Христов 

 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” 

Email: sv.hristov@phls.uni-sofia.bg 

 

 

 

 

Резюме: Негативната роля, която социалните неравенства оказват върху здравето на 

хората, е систематично проучена (Уилкинсън & Пикет, 2014). Въпреки това точните 

механизми на действие не са напълно изяснени. Социалният статус или позицията в 

йерархията е в тясна връзка с негативните здравни последствия, както физически, така и 

психични (Ellis et al., 2018). В социалните и поведенчески науки социалният статус 

преобладаващо се измерва посредством обективни индикатори като доходи, образование 

или професия. Емпиричните проучвания сочат, че тези обективни статусни индикатори не 

могат напълно да обяснят вариацията по отношение на здравето (Operario et al., 2004). 

Поради тази причина през последните две десетилетия изследователите се насочват към 

изследване на субективните фактори, които играят активна роля в индивидуалното 

възприятие на  позицията в обществото (Adler et al., 2000). Настоящият доклад представя 

конструкта субективен социален статус, като алтернативен и допълващ метод за измерване 

на личното възприятие за позицията в социалната йерархия, който позволява отчитане на 

субективните фактори.  

Представена е теоретичната обосновка, операционализацията, психометричните 

показатели на конструкта и връзката му с други индивидуални променливи. Стъпвайки 

върху емпирични данни от сферата на здравната психология, докладът очертава 

предимствата на субективния социален статус като допълващ инструмент в разбирането на 

здравните неравенства, но очертава и ползата от по-широко използване на този конструкт 

в социалните науки. Докладът завършва с бъдещи насоки за работа и представяне на други 

слабо проучени субективни конструкти, които могат да се използват в комбинация със 

субективния социален статус за по-пълното анализиране на индивидуалните променливи, 

които имат активна роля във формирането на личното възприятие за позицията в 

социалната йерархия. 

 

Ключови думи: субективен социален статус; социален статус; здраве; индивидуални 

възприятия. 
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НАГЛАСИ И ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ 

МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Михаела Желязкова Бозаджийна 
 

Югозападен университет “Неофит Рилски” 

Email:  bozadzhiyna1996@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Ценностните ориентации и нагласи на младежите в България са крайно 

индивидуални в съвкупността си в изграждането на (може би), вече утвърдения български 

манталитет. Различните взаимоотношения между поколенията са оказали влияние върху 

аспектите, които вълнуват научната общност. Този доклад представя в дълбочина 

десоциализацията и ресоциализацията, която се вижда в подрастващите поколения.  Ще 

сравним информацията в книгите със съвременността. Ще констатираме приликите и 

разликите в мирогледа на младежите, които всекидневно влияят на посоките за устойчиво 

развитие в България. В несистематичния обзор на литературата съм включила имена като 

Макс Вебер, Ейбрахам Маслоу, Самюел Хънтингтън, Георги Фотев и Зигмунт Бауман. 

Целта на доклада следва да покаже различните ценностни ориентации и нагласи на 

съвременния младеж и да докаже хипотезата, че във все по-забързания свят множество 

различни ценностни ориентации, сред които и религиозни могат да живеят рамо до рамо за 

едно по-добро бъдеще. Използван е количествен метод. Той е изразен във вторичен анализ 

на данни. Анализират се ценностни ориентации и нагласи в съвременния младеж в 

България и по какъв начин той се усъвършенства като личност, а след това и като част от 

обществото. С този доклад целя да затвърдя процеса на ресоциализация на младото 

общество, процентът който създава условия за по-добър живот. Заключението 

затвърждава, че нагласата на младия индивид пряко влияе на устойчивото развитие, което 

трябва да бъде създадено в България. В този аспект ценностните ориентации са от 

съществено значение за изграждането  на младежа в различни аспекти от живота му. 

 

Ключови думи: ценностни ориентации, нагласа, десоциализация, ресоциализация, 

младежка общност. 
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ПОДХОДИ И ПАРАДИГМИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И 

ИНИЦИАТИВИТЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА 

 

 

 

Зорница Минчева Драганова 
 

ИФС - БАН 

Email:  zopyros@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Идеята за необходимост от политики в сферата на културата и изкуствата в 

Европа се развива през втората половина на ХХ век, а управлението (мениджмънт) в 

сектора - през последните му десетилетия и особено към началото на ХХI век. Успоредно с 

това, от 80-те и особено 90-те години принципите и възможностите в тези съседни и 

припокриващи се полета, започват да се развиват и изследванията върху тях. При 

разглеждането на теоретичните постановки и подходи в областта, можем да започнем от 

тяхната мулти- и интердисциплинарност.  

Докладът представя кратък преглед на основни съвременни концепции за културата 

и изкуствата и необходимостта от тяхното управление, връзките между културния и други 

сектори, както и ролята на социалните и хуманитарни науки в развитието и решаването на 

проблеми в сферата на културните политики.   

Ще бъдат приложени и примери от текущо теренно изследване върху различни 

инициативи в сферата на културата и изкуствата, провеждано в 5 български града на тема 

„Културни политики и културно микропредприемачество в България“. Посредством 

качествени антропологични методи, вторичен анализ на количествени данни, както и 

контент анализ на други публично достъпни материали, изследването проследява как 

индивиди и общности, занимаващи се с произвеждане и управление на културни продукти 

навигират между формалните рамки на културата и микро практиките за създаване на 

мрежи и промяна на социо-културната среда.  

В междинните резултати на изследването се очертават дискусионни теми като 

формирането и функционирането на инициативи и общности в сферата на културата и 

изкуствата, позиционирането им в градското публично пространство, навигирането на 

културни оператори и артисти в динамичното поле на културните политики и културния 

мениджмънт.  

 

Ключови думи: културни политики, културни инициативи, градско пространство, 

интердисциплинарност, социални науки. 

 

 

mailto:zopyros@gmail.com


 

 
48 

 

СОЦИАЛНА РОЛЯ И УСТОЙЧИВОСТ НА КУЛТУРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В 

ИКОНОМИКА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА 

 

 

 

Иво Иванов Велинов 
 

Нов български университет 

Email: velinov.ivo@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Идеята за участие в основната тематична насока „Пътища към устойчивото 

развитие: подходи и приноси на социалните науки“ има за цел да представи съвременни 

творчески подходи в изкуствата, които помагат на индивида да се извиси над 

всекидневното съществуване. По този начин е разгледана проблематиката за изкуството 

като основен източник на знание в качеството му на интерпретация на реалността. С 

помощта на теоретични постановки от културната семиотика е анализирана дейността на 

индивида с репрезентация на идеалното и реалното в изкуството. За Платон музиката е 

представител на идеалния ред, проявление на ритъма и хармонията на видимия свят. Като 

е следвана гледната точка на Платон за музикалното образование в „Държавата“, така е 

обобщена и идеята за текст и смисъл в сегашността на устойчивото развитие. 

Последващите културологично-експериментални анализи в областта на естетико-

хедонистичната стойност на отделните изкуства са на базата на проведено изследване със 

студенти към университетски курс „Общество и стилове на живот“. Получените 

качествени и количествени резултати дават предпоставка за обсъждане на конкретни 

примери за устойчиво развитие, които притежават и познавателна стойност за икономика 

на преживяванията (experience economy). 

 

Ключови думи: благополучие, образование, познание, сегашност, комуникация. 
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КРИЗАТА НА ИДЕЯТА ЗА „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО” В ЦЕНТРАЛНА И 

ИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 

 

 

Десислава Орлинова Димитрова 
 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

Email: desyslava_dimitrova@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Дълбокият смисъл на събитията след края на Студената война, които 

предоставиха възможност за разгръщане на либералната демокрация в Централна и 

Източна Европа, не бива да се търси просто в „края на историята” (липсата на каквато и да 

е алтернатива на пазарната демокрация) или пък в победата на „капиталистическата” над  

„социалистическата” система, а по-скоро в победата на „отвореното” над „затвореното” 

общество.  

Докладът ще се опита да ревизира идеята за „отворено общество”, термин, въведен 

от Карл Попър в края на Втората световна война, през призмата на настоящата криза на 

либералната демокрация, ескалирала до военен конфликт в Източна Европа, като ще бъдат 

очертани някои проблемни зони в три основни направления: а) преминаването от 

глобалистични към национални тенденции в насоките на мислене; кризата на 

мултикултурализма; б) социалната справедливост – социално инжинерство, което е 

рационално, консенсусно, постепенно и непрекъснато коригирано в светлината на опита 

срещу социално инжинерство, което е широкообхватно и мотивирано от утопичното 

желание да се премахнат всички несправедливости; в) критика на либерализма – преглед 

на някои от основните му противоречия и възможности за преодоляването им.  

В заключение ще бъде разгледана необходимостта, предвид съществуващите 

антилиберални тенденции, глобалните усилия за разпространяване и налагане на 

ценностите на „отвореното общество” да бъдат критично преосмислени, съобразно 

предизвикателствата, пред които е изправена Европа понастоящем, с цел да бъде избегнато 

догматичното им налагане и евентуалното ескалиране на демократичния упадък. 

 

Ключови думи: Отворено общество; либерализъм; национализъм; социална 

справедливост. 
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КАК РАБОТИ СОЦИАЛНАТА КОХЕЗИЯ В  ЕС? 

 

 

 

Мариела Савкова 
 

Софийски университет ”Св. Кл. Охридски” 

Email: savkovamariela@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Ниското ниво на кохезия с ЕС през 2007 г., осигури достъп на България до 

значителен обем европейски средства, чиято единствена цел беше осигуряване на  

благосъстоянието на най-бедните региони. Вместо това, голяма част от този финансов 

ресурс беше насочен към по-богатите области, което увеличи пропастта с най-бедните 

райони и доведе до появата на първа и втора класа граждани по доходи и достъп до 

обществени услуги. Основният наратив на обзора е, че социалната кохезия в ЕС осигурява 

социалните връзки и държи едно общество цяло, но за да се постигне това гражданите 

трябва да виждат, че ресурсите се разпределят, справедливо.  

Обзорът има за цел да анализира социалното измерение на европейската кохезионна 

политика. Обхватът му е социалната дименсия, която е първоизточник на други политики 

и консенсус за задълбочаване на интеграцинният процес в ЕС. Направен е систематичен 

преглед на научната литература, правната рамка и метода на кохезионната политика. 

Емпиричната част разглежда нивото на социална кохезия на България и държавите-членки 

от Централна и Източна Европа, които имат сходен модел на развитие до края на 90 

години на XX век. Методите на настоящият обзор са: етимологичен и онтологичен анализ, 

исторически метод, проучване на документация, проучване и анализ на бази данни, 

сравнение, индукция, дедукция, синтез и класификация.  

Обсъжданията се отнасят до въпроса коя е “границата за кохезия” в ЕС? Силният 

социален аспект на европейската кохезионна политика е възможност за допълнителни 

изследвания върху пътищата за устойчиво развитие на България. Ще бъдат направени 

изводи, които подобряват разбирането за ролята на социалната кохезия като един от 

методите за устойчиво развитие на Европейският съюз. 

 

Ключови думи: EС, кохезионна политика, метода “Берлин”, “граница на кохезия”, 

социална кохезия. 
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ИЗ ПРЕДИСТОРИЯТА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

 

Иво Георгиев Пешунов 
 

Югозападен  университет  „Неофит Рилски” 

Email: ivo_peshunov@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Докладът се опитва да представи основните моменти в развитието на 

концепцията за устойчиво развитие до публикуването на Брунтландския доклад. Твърде 

често се посочва, че именно докладът поставя проблема  за устойчивото развитие. Един 

по-задълбочен исторически преглед ни помага да открием други концепции, които в 

значителна степен трасират пътя на развитие на понятието за устойчиво развитие още 

преди публикуването на Доклада на ООН през 1987 година. Ролята на Брунтладският 

доклад не следва да се обезценява по никакъв начин, но той „не открива топлата вода”. 

Докладът на ООН е първият политически документ свързан с устойчивото развитие, 

докато научното осмисляне на проблема е далеч по-старо. Докладът се основава на 

несистематичен преглед на основни концепции свързани с понятието за устойчиво 

развитие. 

 

Ключови думи: Устойчиво развитие, население, ресурси, природа, нерастеж, 

производство. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА 

 

 

 

Любка Андонова Костадинова 
 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

Email: lyubka.miteva@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: През 90-те години на миналия век глобализацията, обусловена от 

икономически процеси и усъвършенствани комуникационни, информационни и 

логистични технологии,формира среда, благоприятстваща динамиката на развитие на 

трафика на хора и същевременно способстваща за противодействието му. Глобалните и 

неравнопоставени социални и икономически отношения затвърждават концепцията, че 

човешки същества могат да бъдат продавани и търгувани на световните пазари като стоки.  

Доходоносният характер на трафика на хора води до нарастващо търсене на уязвими 

лица от страните на произход, в които предлагането на тази група хора е голямо, а 

осъществяването на сделките - бързо и с минимален риск, в резултат на развитието на 

технологиите, съвременните методи на комуникация и по-бързият транспорт. 

Необходимостта от евтина работна ръка и сексуализацията, предимно на жени и деца, 

продължават да водят до нехуманно използване на хора в страните на произход, както в 

развиващите се, така и в развитите икономики.  

Целта на настоящия доклад e да разгледа начините, по които глобализацията оказва 

влияние върху престъплението и тяхното взаимодействие, базирайки се на обзорен 

преглед на документи и данни на национално, европейско и международно равнище.  

Изводите, произтичащи от анализа и интерпретацията на обобщената информация 

предполагат, че глобализацията е стимулирала и улеснила развитието на трафика на хора, 

същевременно обаче глобализацията подкрепя усилията на държавните институции и 

неправителствени организации в противодействието на престъплението. 

 

Ключови думи: Трафик на хора, глобализация, миграция, експлоатация, 

организирана престъпност. 
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СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ И АСПЕКТИ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ“ 

 

МЕТОДИ ЗА СПРАВЯНЕ НА БИЗНЕСА С КРИЗАТА ОТ COVID-19 

 

 

 

Богомила Василева Колева 
 

Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ 

Email:  ingot@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Пандемията от COVID-19 постави пред сериозно изпитание икономиката на света 

като парализира цели сектори, фалира бизнеси, нанесе огромни финансови загуби и 

увеличи нивата на безработица драстично. Настоящата статия има за цел да опише 

методите, по които бизнеса може да се справи с възникналата криза. За тази цел ще бъде 

представен анализ на данни от годишния доклад на Световната банка за въздействието на 

пандемията от COVID-19 върху бизнеса на глобално ниво преди и след възникването на 

кризата от COVID 19.  Докладът се базира на данни за повече от 100 000 компании в общо 

51 страни с различни нива на икономическо развитие и доходи, в почти всички сектори на 

икономиката.  

Ще бъдат представени изводи от проведено качествено изследване-  дълбочинни 

интервюта и анкета с водещи бизнес организации в България. Основният въпрос, на които 

ще търся отговор е как бизнес организациите се адаптират към бързо променящата се 

кризисна реалност? Някои резултати показват, че управленският фактор е определящ в 

справянето с кризата, което доказва защо фирми от една и съща индустрия със сходен 

ресурсен потенциал могат да реагират различно на променящата се външна среда. На 

въпроса каква е причината някои от най-големите организации да не се представят толкова 

добре, спрямо конкуренти от същия бранш, би могло да се обясни с управленските 

способности на лидерите за адаптация, качеството на използваните технологии, 

въведените иновации и т.н. Получените резултати могат да послужат за изграждане на 

социални политики за подпомагане на бизнеса и развитие на иновациите, както и 

инвестиране в научноизследователска и развойна дейност.   

 

Ключови думи: криза, репутация, репутационна криза, управление на кризи, 

мениджъри, доверие. 
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СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ В ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ- 

ОСНОВА ЗА ДОСТОЕН ТРУД И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 

 

 

 

Иванина Юриева Янкова 
 

Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” 

Email:  ivanina_yankova@abv.bg 

 

 

 

  

Резюме: Устойчивият социален диалог е в основата за допринасяне на 

производителността, а качеството на работната среда е средно по- високо при добре 

организирани социални партньори и по- голям обхват на колективните трудови договори. 

Докладът очертава тенденциите в процесите на  социалното сътрудничество между  

социалните партньори в сектор  Хранително-вкусова промишленост / ХВП/. Проследява се 

тристранния и двустранния социален диалог,  общо в сектора и в отделни браншове за 

периода от 1991г.-  2021г.  

 Анализът по отношение на някои показатели, касаещи организационното, 

производственото и икономическо състояние е осъществен на две нива- общо за 

Хранително- вкусовата промишленост и по подгрупи, а този на социалния диалог и 

колективното трудово договаряне е направен по подгрупи, с изключение на: производство 

на хляб и хлебни изделия, производство на пиво и производство на тютюневи изделия.  

Целта на настоящия доклад е точно очертаване на основните проблеми в системата 

на социалния диалог и сътрудничество между партньорите на секторно и браншово 

равнище в процесите на колективното трудово договаряне, ясно формулиране на изводите 

и идентифициране на добри практики. Същите могат да послужат за провеждането на 

работни срещи, с участието на социалните партньори, с оглед подобряване на системата на 

колективното договаряне на всички равнища.  

В редица случаи обмяната на добри практики може да спомогне предотвратяването 

на конфликти и разрешаване на спорове, както на ниво предприятие, така и на ниво  

държавна администрация. В заключение ще посочим необходимостта от ангажираност на 

всички участници в социалния диалог- правителство, синдикати и работодателски 

организации за изграждане на единна система на колективно договаряне на всички нива, с 

възможност за спецификация в отделните сектори. 

 

Ключови думи: Социален диалог, колективно трудово договаряне, сътрудничество. 
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ВЛИЯНИЕ НА ПОЛА И ПОДОХОДНИТЕ НЕРАВЕНСТВА ВЪРХУ 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ 

 

 

 

Ирена Сашова Георгиева 
 

ИИНЧ - БАН 

Email:  irena_sashova@gmx.de 

 

 

 

 

Резюме: В контекста на задържащата се на ниски нива раждаемост откриването на 

фактори, които улесняват съвместяването на платения труд и семейните задължения е една 

от водещите теми както в политически аспект, така и в научните среди, особено в 

сравнителен план. В настоящата статия се разглежда удовлетвореността от семейния 

живот в две европейски страни България и Германия, в зависимост от основни социално-

демографски характеристики като под особено внимание се вземат разликите в 

удовлетвореността, основани на половите и подоходните неравенства. Емпиричният 

анализ е основан на данните от последната вълна на Европейското проучване на 

качеството на живот (EQLS), проведено през 2016г. Посредством регресионни анализи е 

изследвана субективната оценка на семейния живот, сравнена между мъжете и жените, в 

различни възрастови групи и в зависимост от нивото на образование и наличния доход. 

Извадката на изследването се състои от 964 мъже и жени в България, отговорили на 

въпросите, в Германия броят им е 1611.  

Резултатите на изследването показват, че в България се наблюдават значими разлики 

между респондентите в зависимост от пола, като жените са по-удовлетворени от семейния 

живот, в сравнение с мъжете. Тази разлика не се наблюдава при запитаните в Германия. И 

в двете страни, взети под внимание, наличието на брак и деца повишава субективното 

благополучие и удовлетвореността от семейния живот. Различията в образованието и 

доходите също оказват влияние върху удовлетвореността и в двата национални контекста, 

като значението на тези фактори е особено изразено в България. 

 

Ключови думи: баланс между работата и семейството; удовлетвореност; социална 

политикa; емпирично социологическо изследване; EQLS; полови и подоходни 

неравенства. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛИЩНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В УСЛОВИЯ НА 

ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСИГУРНОСТ 

 

 

 

Александър Деянов Йорданов 
 

Икономически университет – Варна 

Email:  aleksandar.yordanov@ue-varna.bg 

 

 

 

 

Резюме: Пазарът на недвижими имоти функционира под влияние на редица външни 

и вътрешни фактори. Секторът „операции с недвижими имоти“ е ключов и за устойчивото 

развитие на националната икономика. Поради естеството и спецификата на този пазар, 

процесът по идентифициране на определени тенденции при неговото развитие и 

характеристиките на инвестиционната функция, която притежава, пораждат непрекъснат 

научен интерес. Акцент се поставя върху привлекателността на недвижимите имоти в 

ролята им на инвестиционна опция в условията на глобална икономическа несигурност. 

В доклада е направен несистематичен преглед на литературата, акцентиращ върху 

резултати от проучвания, които разглеждат конкретни зависимости в контекста на 

идентифицирането и оценяването на инвестициите в жилищни недвижими имоти. 

Изследвана е корелационната зависимост между тенденциите на пазара и измененията при 

избрани макроикономически фактори, които от своя страна определят посоката на 

развитие на пазара на недвижими имоти и респективно неговата привлекателност за 

инвеститорите. 

Поставен е паралел между инвестициите в котирани ценни книжа за недвижими 

имоти и реалните недвижими имоти, като са разгледани и техните финансово-

икономически характеристики. 

В контекста на анализирането на зависимостите между конкретни 

макроикономически агрегати и показателите, разглеждащи  развитието на пазара на 

недвижими имоти, са анализирани някои избрани фактори – БВП, лихвени проценти, 

индекс на потребителските цени и коефициент на безработица.  

 

Ключови думи: недвижими имоти, жилищни недвижими имоти, инвестиции, пазар 

на недвижими имоти.  
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ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛСКО И ГЛАСОПОДАВАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ: 

ФАКТОРИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЕ И ИМИДЖ СПРЯМО 

БРАНДОВЕ 

 

 

 

Валентина Боянова Доломова 
 

ИИНЧ – БАН 

Email:  v.dolmova@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Въведение: Какво потребителите купуват и за кого избирателите гласуват? 

Два важни въпроса, които привличат интереса на учени и практици от различни сфери. 

Нуждата да разбираме какво влияе върху поведението на хората в тези ситуации, да го 

предвиждаме и контролираме, подхранва постоянен поток от изследвания. Само през 

последните 40 години са публикувани повече от 70 хиляди научни труда в направленията 

на маркетинга, потребителско поведение, политическа психология и други, които търсят 

отговори.  

Методи: Провеждайки системни, литературни проучвания в сферите на 

гласоподавателно и потребителско поведение, този труд изгражда паралел между теории и 

фактори на влияние за изграждане на впечатление и краен избор. Обхващайки англоезична 

и българска литература, откриваме не само обща основа между поведението на 

потребители и избиратели, но и движение към интердисциплинарен, глобален модел на 

поведение.  

Обсъждане: Вътрешни и външни фактори на влияние, в четирите основни категории, 

определят избора, който правим независимо от контекста. Лични, психологически, 

социални и културни аспекти създават цялостна структура, чрез която филтрираме 

стимулите, свързани с конкретен продукт, услуга или политическа партия. Аналогията‚ 

потребител-избирател‘ излиза на преден план, като водещи учени предполагат, че именно 

в нейното разбиране и задълбочаване се корени успешното управление както на 

политическите, така и на потребителските марки в бъдеще. 

Трудът подчертава влиянието и на четири ключови под-фактора: 1 / алтернативни 

разходи; 2 / спомен за миналото; 3 / разпознаваеми лица и 4 / наличие на конфликт. С тях 

обогатяваме анализа и паралела между политическо и потребителско поведение, 

достигайки до нов теоретичен модел, който обхваща, систематизира и обяснява сложната 

динамика между факторите на влияние. 

 

Ключови думи: 1/гласоподавателно поведение 2/политическа психология 3/ 

политически бранд 4/потребителско поведение 5/ бранд позициониране 6/потребител-

избирател. 
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РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ 

РЕШЕНИЯ. ВЛИЯНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ 

– ИМА ЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ ВЪВ ВРЕМЕНА НА КРИЗИ? 

 

 

 

Диана Динкова Сивинова 
 

Великотърновски университет  ”Св. Св. Кирил и Методий“ 

Email:  Diana_dt@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Докладът ще цели да направи общ преглед на тенденциите по активно 

социално включване на жените в обществените, социалните и икономическите процеси. 

Акцент на изследването ще бъде активността на участието на жените в политиката. Как те 

се позиционират спрямо мъжете в дългосрочен план, тенденциите и корелациите спрямо 

мъжкото участие в политическите процеси. Как жените влияят във вземането на решения. 

Как и до колко жените успяват да се включат в политическите решения по време на 

здравни кризи и военни кризи, актуални през последните години. Как патриархалният 

модел в България влияе върху електоралните нагласи. Какви качества на жените са нужни, 

за да са равностойни участници в политическия живот на страната и как те градят имиджа 

си спрямо мъжете.  

Докладът има за цел да докаже, че жените успяват да се включват активно в 

политическия живот на страната, че могат да участва в управлението на кризи. 

Ще бъдат използвани налични данни от различни проучвания сред които, тези на 

Европейския институт за изследване на равенството между половете. Ще се проучат и 

други изследвания, налична литература по темата, анализи, практики и опит на чужди и 

български автори. 

Ще се направи и собствено емпирично изследване на участието на жени в настоящия 

парламент и  ръководните позиции в изпълнителната власт. Ще се изследват някои 

профили на актуални успешни жени политици и потенциалът за продължаващо 

политическо развитие. 

Ще бъдат представени най-важните изводи и интересни числа, факти и ще се 

анализират трендовете за развитието на проблематиката, свързана с равенството на 

половете в политиката и активността на жените.  

 

Ключови думи: равенство, половете, жени, политика, участие. 
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ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКАТА -  АНГАЖИРАНОСТ НА 

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В 47-

ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Елена Стефанова Матеева 
 

Софийски университет  „Св. Клиемент Охрдиски“ 

Email:  esmateeva@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: Целите за устойчиво развитие (SDG) са уникални поради общочовешката си 

значимост, насочеността към бъдещето и общовалидността за всяка сфера на дейност. 

Постигането им изисква активно участие от всички групи на обществото – бизнес, 

неправителствени организации, държавно управление, местна власт и граждани. Една от 

страните, която значително може да допринесе за напредък по Целите, са политическите 

организации. Като основна институция на съвременните демокрации, те имат водеща роля 

в овластяването на гражданите. Партиите агрегират социалните искания и ги превръщат в 

политически решения, които чрез правителствените институции биват оформени като 

политики и действия.  

Ангажираността към Целите, макар и декларирана като част от обществения дневен 

ред до 2030 г., може да се окаже привидна, без стратегия и план за действие или да остане 

на ниво комуникационна кампания. Тази заплаха касае не само бизнеса, но и държавното 

управление и политическите партии.  

Настоящата статия представя основните причини и форми на злоупотреба с Целите 

за устойчиво развитие и отношението към SDG на политическите организации в 47то НС 

на България. Целта на изследването е да се проследи ангажираността към Целите, като за 

това е проведен контент анализ на политическите платформи. Налице е декларирано 

обвързване с SDG, но и липса на стратегия, план и измерители, които биха допринесли за 

напредък по тях. Излседването може да послужи за база за последващо развитие и 

задълбочаване на ангажимента на партиите към SDG. Това е още една плоскост за 

постигане наю съгласие и съвместни действия по Дневният ред за устойчиво развитие до 

2030 г. на ООН, подписан от България 2015 г..  

 

Ключови думи: SDG, Цели за устойчиво развитие, политически партии, злоупотреба 

с Целите за устойчиво развитие. 
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НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА МРЕЖА ФЕЙСБУК В 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ 

ПРЕЗ 2019 Г. В БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Цветина Любомирова Младенова 
 

Университет за национално и световно стопанство 

Email:  cvetina_vr@abv.bg 

 

 

 

 

Резюме: Онлайн социалните мрежи често се използват като средство за управление 

на социалните нагласи и манипулиране на общественото мнение. Фейсбук е най-

разпространената социална мрежа в България. Ролята й в провеждането на предизборни 

кампании в страната, както и значението и за изхода от самите избори, налага да бъдат 

проучени начините, по които тя служи на кандидатите и политическите сили у нас.  

Настоящето проучване цели да установи как се използва онлайн социалната мрежа 

Фейсбук от кандидатите в последните местни избори през 2019 година, за да се окаже 

влияние върху политическите нагласи на потребителите и да се привлекат повече 

гласоподаватели.  

Избрани са два метода на регистрация – дълбочинно интервю и контролна карта за 

наблюдение, с която се проверяват част от отговорите на респондентите. Извадката се 

състои от 8 човека, сред които кандидати за общински съветници, кандидат-кметове и 

експерти от политически партии, ангажирани с онлайн кампанията на  кандидатите. 

Основните теми на изследването са три. В първата Фейсбук се определя като 

специфично средство за въздействие върху мнението на гласоподавателите и проследяване 

на общественото настроение, а същевременно и като арена на преки сблъсъци между 

опонентите по време на кампанията. Във втората тема се отчитат разликите и 

предимствата на социалната мрежа пред традиционните медии и традиционните средства 

за агитация. Третата тема разглежда проблема с изграждането на доверие в мрежата и 

справянето с фалшивите новини. 

Резултатите от проучването позволяват да се даде насока за анализ на способите за 

влияние върху общественото настроение преди избори чрез Фейсбук и обогатяват 

научното познание за мястото и ролята на социалната мрежа в политиката. 

 

Ключови думи: Фейсбук, онлайн социална мрежа, обществено управление, 

политически избори. 
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ПЕРЦЕПЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИМИДЖ В КОНТЕКСТА НА 

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

 

 

Пламена Динкова Папазова 
 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" 

Email:  plamena.dinkova75@gmail.com 

 

 

 

 

Резюме: 2021 г. беше изключително динамична година за България от гледна точка 

на разместването на политическата сцена. На фона на въведените мерки, свързани с 

ограничаването на пандемията от Covid-19, в страната се проведоха три тура на 

парламентарни избори – на 4 април 2021 г., на 11 юли 2021 г. и на 14 ноември 2021 г. На 

последната дата вотът беше две в едно и гласоподавателите избираха както парламент, 

така и президент. Освен познатите от години партии са появиха и нови, някои от които 

получиха силна подкрепа.  

Въз основа на описаните събития, бе изготвено кратко емпирично проучване на 

познанията на гласоподавателите за политическата обстановка и начините, по които се 

информират за нея. Целта на проучването е именно да провери от къде най-често хората 

получават информация за политика и коя информация считат за най-достоверна.  

Методът на изследването е анкета от 10 въпроса, проведена в периода от 05.07.2021 

г. до 05.08.2021 г.. Допитването се състоя изцяло онлайн и в него взеха участие 231 души. 

Изследването отчете някои любопитни резултати. Голяма част от анкетираните 

считат себе си за добре запознати с политическата сцена и също така имат интерес да се 

информират за теми, свързани с политика. Най-често информация получават от български 

интернет сайтове, както и от телевизия.  

Анализът на резултатите би могъл да се използва като основа за по-задълбочено 

изследване и би бил полезен на PR специалисти, които се занимават с изграждане на 

политически имидж. 

 

Ключови думи: Перцепция, политически имидж, политика, предизборни кампании. 
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ИСТОРИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

 

Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки 

стартира като форум, насочен предимно към изследователи от психологичната наука, но 

през годините се доказва като форум, даващ възможност на младите учени да обменят 

своите мисли и виждания в интердисциплинарна среда. С течение на времето става 

традиция общата тема да се определя в широки граници, за да се търсят допирните точки 

между научните направления и да се генерират ефективни и практически приложими 

решения в областта на социалните науки, които да подчертаят връзката между труда на 

младите изследователи и конкретните ползи за обществото. Националната школа 

предоставя възможност за обмен на нови и различни идеи, отваря хоризонти за 

сътрудничество, позволява създаване на контакти и подпомага докторантите и младите 

учени в страната. Непринудената атмосфера, интригуващите теми и начинът на 

провеждане на Школата я правят предпочитана от много млади изследователи и 

докторанти. 

През годините директори на школата са проф. д-р Антоанета Христова, доц. д-р 

Маргарита Бакрачева, проф. д-р Катя Стойчева и доц. д-р Анна Александрова-Караманова. 

В периода 2012-2019 година научен секретар на школата е гл. ас. д-р Зорница Тоткова. 

През последните 21 години Школата е проведена общо 13 пъти. През 2019 г. ХI-та 

Национална школа постави началото на ново десетилетие, в което организаторите се 

фокусират върху обучителния и лекционен характер на събитието. Освен предоставянето 

на поле за изява на докторантите и младите учени и възможност за осъществяване на 

контакти помежду им, новата цел е да се наблегне и на провеждането на лекционни 

курсове, които да са от научна и практическа полза за всички участници в събитието. 

Поставя се началото и на нова научна поредица „Сборник доклади на Националната школа 

за докторанти и млади изследователи в социалните науки“, където участниците да могат да 

публикуват работите си.  

Първата Школа по психология за докторанти и млади изследователи 

„Съвременната психология и развитието на човека” е проведена на 11 и 12 май 2001 г. 

от Института по психология на БАН в София. В школата участие взимат 32-ма докторанта 

по психология и млади изследователи. Основен извод след закриването на Първата 

национална школа е, че съществува „глад” за поддържане на научни и колегиални 

контакти в психологичната гилдия на младите изследователи. Участниците високо 

оценяват възможностите, които Школата дава в няколко насоки: възможност да 

установяват лични контакти помежду си, да споделят своите виждания и търсения и не на 

последно място, възможност за публикуване на материал, свързан с разработваната от тях 

тема. 
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Втората Школа за докторанти и млади изследователи в областта на 

психологията „В пъзела на съвременната психология” е проведена на 13 и 14 май 2005 

г. Институтът по психология на БАН я организира като продължение на инициативата, 

която да се превърне в традиция. Участие в школата заявяват 45 души, 42 от които 

докторанти от страната и 3 представители от чужди университети. Съществен резултат от 

Школата е възможността на участниците да представят доклади и свободно да дискутират 

и обменят своите мнения, теоретични и емпирични интереси. Материалите, представени 

на Школата, се публикуват в специални броеве на списание „Психологични изследвания”, 

издавано от Института по психология на БАН. 

Третата Национална школа „Социалните науки за запазване и развитие на 

националната общност” – проведена на 12 и 13 май 2008 г. – разширява рамката и 

включва във фокуса си докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки, 

като отделя специално внимание върху приложимостта на резултатите и търсенето на 

практическите измерения на изследователските проблеми. Данните и тенденциите, 

представени от участниците, намират широк медиен отзвук. Школата завършва с 

пресконференция на тема „Има ли ги младите учени и има ли какво да кажат за 

случващото се в националната общност?“, което дава възможност за заявяване на 

потенциала на участниците да се включат активно в социално значими сфери. Основен 

извод е провеждане на Школата ежегодно, поради необходимостта от подобна платформа. 

Четвъртата Национална школа за докторанти и млади изследователи 

„Социалните науки в подкрепа на практиката” продължава традицията на търсене на 

по-тясната връзка между науката и практиката и популяризиране на резултатите. Школата 

е проведена от Департамент „Психология“ на Институт за изследване на населението и 

човека - БАН на 12 май 2011 г. в София, с участието на 37 докторанти и млади 

изследователи. Обособени са следните секции: Предизвикателствата пред социалните 

науки; Личностно развитие и социална среда; Психоаналитични практики и ритуали; 

Организационна култура, развитие и промяна; Медии и виртуално пространство. 

Участниците споделят опита и търсенията си в тези актуални области, които покриват 

различни аспекти на практическата приложимост на социалните науки. Представените 

доклади и от тази Школа привличат вниманието на медиите и обществеността. 

Петата Национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните 

науки и ролята им в преодоляването на различен тип кризи” е организирана на 17 и 18 

май 2012 г. и е издържана в същата линия на търсене на възможности за утвърждаване и 

популяризиране на мястото на социалните науки. Общо 33 докторанти и млади 

изследователи от страната се събират за обсъждане на възможните решения, предлагани от 

сферите, в които имат професионален интерес. Докладите са групирани в 5 модула: 

Психология и практика; Виртуална реалност в съвременните социални отношения; 

Културна специфика на социалните кризи; Социални и професионални проблеми в 

кризисни ситуации; Връзки с обществеността в социална криза. Атмосфера на 

интердисциплинарно сътрудничество на различни специалности е запазена и продължена. 

Именно това прави Школата пресечна точка за представители на изследователски 
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институции от цяла България. Акцент е приложимостта и практическите подходи, които са 

в помощ за решаване на актуалните проблеми и подчертават значението и ролята на 

науката за поддържане на общество, основано на знанието. Включени са и две лекции, 

които са от интерес за работата на младите специалисти: „Как да комуникираме научни 

резултати за медии?“ и „Академична уебкомуникация“. 

Шестата Национална школа за докторанти и млади изследователи е проведена 

на 22 май 2013 г. в рамките на юбилейната научна конференция „Човекът във фокуса на 

актуални психологични изследвания” и включва участието само на психолози. 

Дискутираните теми са: Психология на личността и развитието; Подходи и методи за 

изследване на социалната среда; Психично здраве; Организационна психология. 

Националната школа е проведена като съпътстващо събитие към организираната от ИИНЧ 

кръгла маса на тема „Перспективи пред младите психолози“. 

Седмата Национална школа за докторанти и млади изследователи „Кризисни 

тенденции и перспективи за развитие през погледа на социалните науки” регистрира 

61 участника, представители на различни институции и дисциплини от университети и 

изследователски институти. Школата е проведена на 15 май 2014 г., а обособените теми са: 

Икономически, социални и индивидуални изражения на кризата; Развитие, обучение и 

предложения за подобряване на образователната и социалната среда; Влияние на медиите; 

Формиране на социални нагласи; Организационно поведение във връзка с кризисните 

тенденции; Личността в критични ситуации. Определени са широки граници за търсене на 

допирните точки между научните направления и генериране на ефективни и практически 

приложими решения в областта на социалните науки. 

Осмата Национална школа „Нагласи към различията и влиянието им върху 

обществените процеси” е проведена съвместно с кръгла маса на тема „Индивидуални и 

групови различия - значими поведенчески ефекти“ на 28 май 2015 г. в София. В школата 

участие взимат 38 докторанти и млади изследователи. Представените доклади обрисуват 

широк спектър от индивидуални и междугрупови различия и тяхното отражение върху 

поведението на индивида, групата и обществената практика. И в този формат докторанти и 

млади изследователи от различни дисциплини и академични институции разменят идеи и 

възможности за работа по бъдещи съвместни проекти. Като нова традиция са въведени 

награди в три категории, в които участниците сами се номинират и избират – за най-

задълбочен, най-атрактивно поднесен и най-перспективен като тема на изследване доклад. 

Деветата Национална школа „Междуличностни и междугрупови интеракции 

във всекидневния живот“ е проведена като част от VII Международна конференция на 

Европейското общество за изучаване на символния интеракционизъм „Интегриране 

на традициите на интеракционизма: Изграждане на теоретични, методологични и 

дисциплинарни мостове в изучаването на всекидневния живот“. Школата е проведена 

през м. юли 2017 година в с. Топола, Варненска област, и в нея участие взимат 40 

докторанти и млади изследователи. В дните на конференцията докторантите успяват да 

чуят лекциите на учени от световна величина като проф. Гари Файн, проф. Джоузеф 

Котарба, проф. Лорън Лангман. Част от докторантите и младите изследователи взимат 
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участие и в проведените уъркшопи и така успяват да установят много и нови познанства с 

колеги от цял свят. 

Десетата Юбилейна национална школа „Подходи и методи на изследване в 

обществените науки – емпирични илюстрации“ е проведена на 30 и 31 май 2017 г. 

Събитието отново съпътства организираната от Департамент „Психология“ на ИИНЧ 

кръгла маса на тема „Психично благополучие на човека – фактори на влияние“ и събира 

докторанти и млади учени от различни направления. Общо 21 изследователи от страната 

се включват в събитието, представяйки и обсъждайки своите възгледи и търсения в 

областите на техния научен интерес. Докладите са групирани в 3 модула: Изследователски 

методи в социалните науки; Личностно развитие – възрастова перспектива; Себерегулация 

и адаптация към средата. Включени в програмата са и две лекции: „Регресионни подходи 

за анализ на данни: медиация и модерация“ и „Изготвяне на проектни предложения“. 

Единадесетата Национална школа за докторанти и млади изследователи в 

социалните науки „Социалните процеси като предизвикателство за индивида и 

общностите“ бе посветена на 150 годишнината на Българската академия на науките и се 

проведе от 24 до 26 октомври 2019 г. в София. Домакин на школата бе Домът на учения - 

БАН, а тържественото закриване и връчване на наградите на най-добре представителите се 

участници се състоя в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. Общо 36 докторанти и 

изследователи от страната се включиха в събитието, представяйки и обсъждайки своите 

възгледи и търсения в областите на техния научен интерес: психология, логопедия, 

журналистика, право, социология, реторика, политология, демография, фолклористика. 

Докладите са групирани в 5 секции: Аспекти на индивидуалното функциониране; Как 

мислим? Как общуваме? Какво и как работим?; Индивидът, общностите и социалните 

промени; Ценности, вярвания и време; Детето, семейството и социалната им среда. 

Лектори са учени от Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ), които 

представят свои разработки върху актуални теми в психологията: емоционалната 

интелигентност и влиянието й върху работата и кариерата (доц. д-р Ергюл Таир), 

виртуална идентичност и взаимодействие в социалните мрежи (доц. д-р Диана Бакалова), 

скринингово изследване на детското развитие в ранна възраст (доц. д-р Мария Атанасова – 

Трифонова), транзакционният анализ и професионалната реализация (д-р Сезгин Бекир). 

Получилите положителна рецензия доклади бяха включени в новото онлайн академично 

издание със свободен достъп с ISSN(online) 2683 0868. В Том 1 от научната поредица 

„Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в 

социалните науки" са включени 26 статии: http://iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf. 

Дванадесетата Национална школа за докторанти и млади изследователи в 

социалните науки „Кризата: индивидуални и социални проекции“ бе проведена от 28 

до 30 октомври 2020 г. във виртуална среда чрез приложение за видеовръзка, в контекста 

на пандемията от COVID-19. В Школата със свои научни разработки участие взеха 22 

докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки. Докладите са 

групирани в 6 секции: Психологическото измерване в услуга на изследователя; Как 

живеем и работим в условията на криза; Психичното здраве – нагласи и интервенции; 

http://iphs.eu/n/images/journals/Papers_1.pdf
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Личност и творчество – ресурси за справяне; Как реагираме: емоции, възприятия, 

вярвания; Съвременните предизвикателства в училище и на работа. Научната програма 

включва три лекции на учени от Института за изследване на населението и човека – БАН: 

„Някои концептуални неточности при използването на статистически методи“ (доц. д-р 

Георги Петков), „Здравно поведение при младите хора: психосоциални фактори и мотиви“ 

(доц. д-р Анна Александрова-Караманова), „Първите впечатления в междуличностната 

комуникация: как и защо често съдим за книгата по корицата?“ (д-р Елена Цанкова). В Том 

2 от научната поредица „Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади 

изследователи в социалните науки" са включени 14 статии: 

https://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers-2.pdf  

https://www.iphs.eu/n/images/journals/Papers-2.pdf

