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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е 

 

Във връзка с конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и 

правни науки в професионално направление 3.2. Психология (Психология на труда и 

инженерна психология - психологически аспекти на ежедневния труд), обявен в ДВ, бр. 19 от 

2.03.2018 г. за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология“ на 

Института за изследване на населението и човека при БАН 

От проф. д-р Емилия Алексиева – катедра по обща, експериментална и генетична 

психология, при Философски факултет на СУ“Св. Климент Охридски“ 

 

В обявения конкурс за доцент по Психология на труда и инженерна психология участва един 

кандидат – г-жа Стойка Христова Калчева, към момента на обявяване на конкурса главен 

асистент в секция „Социална, трудова и консултативна психология“ на същия институт, доктор 

на психологическите науки. Тя заема тази позиция от 2011 година. 

Представените документи са в съответствие с изискванията на ЗРАС. 

Г-жа Калчева е започнала обучението си в специалност Психология на Софийски университет, а 

от трети курс е продължила обучението си в същата специалност на Санкт Петербургския 

университет, Русия, която  завършва с отличен успех през 1981 г. През 1990 г. защитава 

докторска степен по психология в същия университет. След защитата на докторската си 

дисертация г-жа Калчева продължава да разширява и задълбочава квалификацията си в 

различни специализирани обучения в рамките на различни европейски програми и проекти: 

по-добро управление на персонала, реализирано от КРИБ, управление на човешкия капитал – 

Американски университет в България, управление на конфликти към БАУЧР, настаняване и 

интеграция към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, компетентност за 

ръководене на персонала и техники за интервюиране по програма ФАР и др. 

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

за бежанците при Министерския съвет на България, където последователно заема 



длъжностите експерт, главен експерт, държавен експерт, началник отдел, директор. Наред с 

дейностите свързани със съответната позиция, тя участва в разработването на различни 

научно-изследователски и приложни проекти. Д-р Калчева е безспорен авторитет в тази сфера 

на дейност, доказателство за което е грамотата, с която е удостоена, както и множеството 

покани за лекции и обучения, които получава и след напускането на Агенцията. 

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

при Министерството на здравеопазването, където реализира научно-изследователски 

дейности по проекти и програми.  

Важна част от професионалното развитие на г-жа Калчева е свързана обучения и придобиване 

на практически опит в областта на подбора и управлението на персонал, управление на 

конфликти, управленски умения и др. 

В конкурса г-жа Калчева участва с 28 публикации, от които една самостоятелна монография, 

един колективен наръчник, 6 статии и 20 доклади на научни конференции, от тях по-голямата 

част - 25 - са самостоятелни. В съответствие  с изискванията на Закона за развитие на 

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

доктор по психология. 15 от тези публикации са пряко свързани с проблематиката на конкурса, 

а останалите коректно са поставени в отделен списък под рубриката „Други публикации“. 

Такова обособяване има смисъл, тъй като тези публикации отразяват един друг много важен и 

съществен аспект на изследователската и експертна дейност на д-р Калчева. Приемам да бъдат 

оценявани в рамките на обявения конкурс, тъй като те отразяват компетентност, значима за 

дейността на секцията, към която е обявен конкурсът за доцент – секция по социална, трудова 

и консултативна психология. 

В публикациите на г-жа Калчева бих обособила следните изследователски и приложни 

акценти: 

1) Психологически измерения на ежедневния труд – монография. В нея са представени 

три емпирични изследвания, обединени от идеята за свързаността на условията на труд 

(през различните измерения на стреса, включително свързан и с междуличностните 

отношения) и отражението им в семейството (през основните емоции).  На първо място 

ще отбележа една много важна от гледна точка на практическата й значимост тема – 

измеренията на неизбежната конфликтност в съчетаването на професионалния и 

семейния живот.  Тази взаимна свързаност на двете основни области на съвременното 

човешко функциониране е оригинален принос в българската психологическа наука, с 

ясни импликации за практиката на психолозите в организациите. 

2) Изследването на взаимните влияния на работата и професията -  трета глава на 

монографията, колективен наръчник и пет доклада на научни конгреси и конференции.  

Както се вижда, разработването на тази тема е обект на траен интерес на д-р Калчева, 

който е валидизиран в участията й с доклади на авторитетни научни форуми.  Освен с 

високото си научно ниво, тези изследвания са ценни и за консултантската практика на 

психолозите. 

3) Апробиране на психологически инструменти в контекста на собствената й 

изследователска проблематика, както и за конкретните цели на практиктическата 

работа на психолозите в организациите и в училищата. Тук ще отбележа 

Копенхагенския психосоциален въпросник, рейтингов метод за оценка на 



професионалната компетентност и междуличностните отношения в организацията, 

въпросник на Кулидж за личностни разстройства, възприемане на училището от 

учениците (последният инструмент е използван за сравнително междукултурно 

изследване в три държави – Българи, Германия и Шотландия). Качеството на тези 

публикации утвърждават д-р Калчева като експерт в областта на психологическото 

тестиране от най-високо професионално ниво. 

4) Базисни психологически измерения на работата с бежанците – особено актуална тема в 

последните години. Тук акцентите са свързани с психологическата работа най-вече с 

уязвими групи. Дългогодишният опит на д-р Калчева като експерт в Държавната 

агенция за бежанците е безценен и макар да е отразен в 13 отделни публикации, бих 

препоръчала този опит да се обобщи в монографичен труд. Изследванията й в тази 

област са свързани с конкретни проблеми на конкретни групи, справянето с които 

изисква най-високо ниво на експертност. Д-р Калчева го е защитила по безспорен 

начин. Основни целеви групи, с които е работила, са непридружените деца-бежанци, 

жертвите на изтезания в страните на произход, специфичната работа, която е 

необходима при бежанците със специални потребности, превенция на насилието сред 

бежанците и др.   Освен високото ниво на реализираната изследователска работа, 

публикациите й отразяват и нейните умения за работа на терен. 

5) Изследвания върху устойчивостта (резилиънс) . Тази проблематика е много актуална в 

последните години, но главно в клиничните психологически изследвания. 

Ориентацията на д-р Калчева към нея свидетелства за нейната чувствителност към 

проблемите на социалната практика. 

В качеството на обобщение бих отбелязала по-важните приноси в публикациите на д-р 

Калчева: разработването на проблематиката професионална дейност (работа) – семейство на 

теоретично и практическо ниво, апробирането на ценни за практиката инструменти, както и 

многоаспектността на изследванията, свързани с бежанците. Във всички свои публикации д-р 

Калчева е показала високо равнище на компетентност, задълбочено познаване на 

теоретичните, методологични и приложни аспекти на изследваната проблематика. 

Важен елемент от професионалната дейност на д-р Калчева  е обучението на специалисти и 

студенти. Освен с различни обучения в Държавната агенция за бежанците, преподавателският 

й опит е свързан и с Пловдивския университет, където тя чете лекции и води упражнения в 

специалност Социални дейности. 

Г-жа Стойка Калчева е член на Дружеството на психолозите в България и на Българската 

асоциация за управление на човешките ресурси. 

Ползва свободно три езика: руски (отлично ниво), немски (много добро ниво) и английски 

(добро ниво). 

Преди да завърша, ще формулирам няколко препоръки:  

1. Бих препоръчала на д-р Калчева да обобщи и отрази в монографична публикация опита 

от работата си с уязвими групи  най-вече с деца-бежанци. Нейният опит е безценен в 

контекста на съвременната бежанска криза. 

2. Вместо израза „Обект на изследване“ (по-скоро руска традиция), бих препоръчала 

„участници“ или „изследвани лица“.  



3. Бих препоръчала да се избягват неясните (неочевидни) абревиатури – като тези на с. 42 

в монографията: секторите „КРП“, „КП“, „И“, „Д“, „П“ и „М“ не ни дават никаква 

информация за естеството на работата. 

И накрая няколко думи от личен характер. Познавам отскоро д-р Калчева. Тя веднага прави 

впечатление на коректен, фин и деликатен човек, но с ярко присъствие в професионален 

контекст.   

Въз основа на всичко казано до тук, убедено давам своята положителна оценка за научните 

публикации на д-р Стойка Калчева и си позволявам да препоръчам на почитаемото научно 

жури да я избере за доцент по психология на труда и инженерна психология (Психологически 

аспекти на ежедневния труд). 

10.06.2018 г.                                                                                    ПОДПИС: 

София                                                                                                                  Проф. Е. Алексиева     

   


