
Информация за проекта

Номер и дата на договора Проект № KП-06-КД2/5 от 30.03.2021
Заглавие на проекта Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена 

от COVID-19: възприет стрес и динамика на 
преживяванията

Тематично направление 2.  Социални,  икономически  и  образователни  
аспекти  на пандемията COVID-19

Начало на проекта 1.04.2021
Продължителност (месеци) 24 месеца
Базова организация

Партньорски организации

Институт за изследване на населението и човека – 
Българска академия на науките

-

Ръководител на проекта гл. ас. д-р Илина Начева
Email: info@cov19resilience.social

Лице за контакт гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева
Email: tsvetelina.ts.p@gmail.com

Интернет страница https://cov19resilience.social/

Кратко научнопопулярно описание на  целите на проекта (до 1500 символа): 

Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет
стрес  и  динамика  на  преживяванията“  има  за  цел  проучване  на
социалнопсихологичните  ефекти  от  кризата  и  свързаните  с  нея  мерки,  като  се
фокусира върху групи с високи нива на възприет стрес и върху експерти в областта на
здравето  и  психосоциалната  подкрепа.  Планирано  е  дълбинно  проучване  на
емоционалната  динамика  в  различни  фази  на  кризата,  идентификация  на  водещи
източници  на  тревожност  и  стрес,  изследване  на  доминиращите  стратегии  за
справяне  със  стреса.  Изследването  ще  спомогне  за  натрупването  на  ново  научно
познание  за  ролята  на  определени  личностови  характеристики  и  общностни
механизми за справяне с кризисни ситуации. Друг приносен аспект е работата върху
връзките между социалната подкрепа и ефектите на възприятието. 

Проектът обединява мрежа от 9 изследователи от различни области на психологията
и  антропологията,  като  предлага  интердисциплинарен  подход  към  темата.
Ръководител  на  проекта  е гл.  ас.  д-р  Илина  Начева.  В екипа  по  проекта  участват
учени от Секция "Социална, трудова и консултативна психология" към  ИИНЧ-БАН

https://cov19resilience.social/


- проф.  д-р  Йоланда  Зографова,  проф.  д-р  Антоанета  Христова,  доц.  д-р  Диана
Бакалова, гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, гл.ас. д-р Полимира Митева и докторант
Валентина Долмова, както и учени от ИЕФЕМ- БАН - доц. д-р Еля Цанева и гл. ас. д-
р Йелис Ахмедова.

Илюстративен материал: 

Фигура 1: Заглавие и финансиране на проекта



Фигура 2.: Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: 
възприет стрес и динамика на преживяванията“ - изследователски модел, графично 
изображение.


