
ВХ. № ЧР-01-195/11.06.2018 г. 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова, 

Катедра „Обща, експериментална и генетична психология”,  

Философски факултет, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

 

за научните трудове и научноизследователската дейност на  

 

д-р СТОЙКА ХРИСТОВА КАЛЧЕВА,  

 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология (Психология на труда и инженерна психология – 

Психологични аспекти на ежедневния труд) за нуждите на секция 

Социална, трудова и консултативна психология при ИИНЧ - БАН, 

обявен в ДВ, бр. 2 от 01.03.2018 г. 

 

 

 

През 1974 г. С. Калчева започва да учи в специалност „Психология“ в 

СУ „Св. Климент Охридски“. След завършването на втори курс (1976 г.) тя 

заминава за Русия и завършва висшето си образование в престижния 

университет на Санкт Петербург, където придобива степента магистър по 

Психология (1981 г.). В периода 1985-1990 г. е редовен докторант към същия 

университет и след успешна защита придобива образователната и научна 

степен „доктор“ по психология. През 1998 г. д-р Калчева завършва успешно 

следдипломна квалификация по Етнопсихоанализа към СУ „Св. Кл. 

Охридски“. В периода 2002-2009 г. участва в различни програми и придобива 



2 

 

сертификати и удостоверения в областта на управлението на човешките 

ресурси. 

От 1981 до 1991 г. д-р С. Калчева работи в Института за развитие на 

промишлеността като психолог, проучвател и научен сътрудник в сферата на 

трудовата и инженерната психология. В периода 1991-1994 г. се реализира 

като консултант по проблемите, свързани с подбора на персонал в частни 

фирми. От 1994 до 2009 г. д-р С. Калчева работи в Държавната агенция за 

бежанците към Министерски съвет, където заема ръководни позиции. 

Основната й дейност е ориентирана към проучвания, психологическо 

консултиране, социално подпомагане и участие в проекти по европейски 

програми. В периода 2009-2011 г. е главен експерт в Национален център по 

опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването. От 

2011 г. до момента е главен асистент към секция Социална, трудова и 

консултативна психология при ИИНЧ – БАН. Д-р С. Калчев има и опит като 

преподавател във ВУЗ (СУ „Св. Кл. Охридски“ и ПУ  „П. Хилендарски“) 

Д-р С. Калчева притежава изключително голям практически и 

изследователски опит в сферата на трудовата и инженерната психология, 

натрупан от работата й като експерт и ръководител в различни държавни и 

частни институции и организации, както и от участието й в български и 

международни проекти. Всичко това е основание да бъде високо ценена от 

колегите си. Членува в две професионални организации. 

Д-р С. Калчева участва в конкурса за доцент с  общо с 31 публикации 

- една самостоятелна монография и един наръчник в съавторство, 23 статии в 

научни списания и сборници, 8 доклади на конференции. Самостоятелните 

статии и доклади са 11 и само две в съавторство, една от статиите е на 

английски език. Кандидатката предлага и 16 други самостоятелни 

публикации от участие в национални и международни конференции, 

симпозиуми и семинари. В списъка с публикациите са представени също така 

16 публикации преди придобиването на научната и образователна степен 

„доктор“. По-голямата част от публикациите са основани на собствени 

експериментални проучвания. Искам да обърна внимание на факта, че д-р 

Калчева взема участие в множество национални и международни научни 
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прояви в страната и в чужбина с доклади и научни съобщения. Представени 

са и данни за две цитирания на научните публикации на д-р С. Калчева. 

Научните публикации на д-р С. Калчева условно се разпределят в три 

области:  

• Адаптация и стандартизация на психологически въпросници и 

скали;  

• Анализ на социални права на бежанци и уязвими групи;  

• Обзор на проблема за резилианса. 

 

Специално ще отбележа някои от основните приноси на трудовете от 

тематичното направление „Адаптация и стандартизация на 

психологически въпросници и скали“ и по-конкретно на Копенхагенски 

психосоциален въпросник (COPSOQ). В работата си по адаптирането и 

стандартизирането на въпросника д-р С. Калчева модифицира инструмента, 

като съчетава твърдения от две разновидности на въпросника. Въпросникът е 

апробиран за българския социокултурен контекст върху извадки от държавни 

и частни фирми, научни и педагогически кадри, фирми за услуги, като 

демонстрира добри психометрични характеристики. Установено е, че 

българските данни са съпоставими с данни от проучвания в Дания и 

Германия.  

В рамките на това тематично направление с този въпросник е 

напревена оценка на видове стрес във фирма за услуги. Психометричните 

показатели от прилагането на инструмента в тази извадка също са много 

добри и дават основание за по-нататъшното му използване в консултантската 

практика.  

Диапазонът на приложение на инструмента е разширен и допълнен с 

данни и анализи, представени в монографията „Психологически измерения 

на ежедневния труд. Оценка на професионалния стрес, междуличностните 

отношения и професионалната компетентност и емоциите“ (2018 г.).  

Основният принос в тези публикации е свързан с обогатяване на 

теоретико-приложните и методологически аспекти на подходите за оценка на 

професионалния стрес.  
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Смятам, че оригинален принос на кандидатката в тази тематична 

област е модификацията на въпросника и съчетаването на айтеми от две 

разновидности на въпросника за българската социокултурна среда. 

Цялостното творчество на д-р Стойка Калчева  предлага системен и 

задълбочен анализ на постиженията в сферата на трудовата и инженерната 

психология, пречупени през оригиналната интерпретация на авторката. Тя 

обогатява както на теоретично, така и на емпирично равнище холистичния 

подход и предлага перспективна насока за неговото практическо 

приложение. 

Въз основа на цялостната научно-изследователска, проектна и 

консултантска дейност на единствения кандидат в конкурса за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.2. 

Психология (Психология на труда и инженерна психология – Психологични 

аспекти на ежедневния труд), обявен за нуждите на секция Социална, 

трудова и консултативна психология при ИИНЧ - БАН, смятам, че д-р 

Стойка Христова Калчева изцяло покрива изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България. Тя има значими 

приноси в областта на психологията, както на теоретично, така и на 

емпирично равнище, и допринася за високото качество на научно-

изследователската дейност. 

В заключение, като резултат от високата оценка на научната и 

изследователската дейност на д-р Стойка Калчева категорично подкрепям 

избирането й за „доцент“ по професионално направление 3.2. Психология 

(Психология на труда и инженерна психология – Психологични аспекти на 

ежедневния труд) в секция Социална, трудова и консултативна психология 

при ИИНЧ - БАН. 

 

 

08.06.2018 г.    Член на научното жури: 

гр. София     (проф. д.пс.н. Соня Карабельова) 

 


