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„Аутизъм“ или „нарушения от 
аутистичния спектър“ са общи термини 
за група комплексни разстройства на 
развитието с начало в ранното детство. 
Тези нарушения се характеризират с 
различни степени на тежест и 
затруднения в социалните 
взаимодействия, вербалната и 
невербалната комуникация, както и 
стереотипни, повтарящи се поведения и 
ограничени интереси. В началото на ХХ-
ти век аутизмът е рядко заболяване и 
информацията за състоянието, методите 
за диагностика и възможните 
терапевтични стратегии не са част от 
професионалното базово обучение на 
различните групи специалисти, които 
имат отношение към тези нарушения. 
Предвид комплексното съчетание от 
симптоми и проявите им най-честата 
препоръка при съмнение за аутизъм е 
диагностиката да се извършва от 
мултидисциплинарни екипи.  

Цел на настоящото монографично изследване 
е да се представят възможностите за 
специфичен за аутизъм скрининг в ранното 
детство в България, като бъдат съобразени 
нормативната уредба и наличните ресурси – 
специалисти, инструменти за скрининг и 
методология за работа с родители. Скринингът 
за аутизъм в ранното детство е процедура, при 
която експертизата на специалистите по 
отношение на нарушенията в детското 
развитие и знанията на родителите относно 
собственото им дете се срещат и обединяват в 
усилието за постигане на по-добро качество на 
живот. Проучени са възможностите за 
провеждане на специфичен за аутизъм 
скрининг чрез ревизираната версия на М-СНАТ 
R/F. Участието на родителите в скрининга, 
както и ролята им при идентифициране на 
ранните поведенчески маркери, свързани с 
клиничната картина на аутизма, е ключово.  
Монографията „Скрининг за аутизъм в 
ранното детство“ е резултат от 
дългогодишните професионални и научни 
търсения относно възможностите за ранно 
идентифициране на специфични нарушения в 
детското развитие като аутизъм. Описаните 
резултати от собствени проучвания, 
представените скрининг инструменти и 
терапевтични подходи могат да са в подкрепа 
на работата на различни професионалисти, 
които имат отношение към проблемите на 
ранното детско развитие и работата с деца с 
нарушения от аутистичния спектър и техните 
семейства. Информацията относно семейно-
ориентирания подход и описаните добри 
практики за ефективна комуникация с 
родители съдържа полезни насоки за пряката 
работа на общопрактикуващи лекари, 
педиатри, медицински сестри в яслени групи, 
психолози, логопеди, специални педагози, 
учители в детски градини и други специалисти, 
които практикуват в областта на ранната 
интервенция. 
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СТАТИИ И ДОКЛАДИ, 
ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ 
ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И 
ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНО 
ИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С 
НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ  
СПИСАНИЯ 

1. Eyubova, S. (2019) Hidden Aggression in 
Adolescence – What Do Teachers Need to 
Know? In: Valeeva R (Ed) V International Forum 
on Teacher Education, Kazan Federal University, 
Russia. 29-31 May 2019. ARPHA Proceedings 1: 
1451-1459. https://doi.org/10.3897/ap.1.e1378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изследователски въпрос: Агресията 
е една от най-често изследваните теми 
и то от широк кръг специалисти – 
психолози, учители, социолози, 
медицински специалисти и др. 
Съобщенията за нарастване на 
честотата на агресивните поведения не 
са новост, което с времето очертава и 
тенденции за снижаване на възрастта 
на тежките агресивни прояви и 
възприемане на агресивния отговор 
като норма за разрешаване на 
различни конфликти. Още по-
обезпокоително става безразличието и 
липсата на чувствителност към 
агресията от страна на околните. Това 

води до промени в посоката на агресията – 
данните от международните емпирични 
проучвания през последните двадесет 
години показват много висока честота на 
автоагресия в периода на юношеството. 
Настоящият доклад представя резултатите 
от първото по рода си изследване на 
проявите на скрита агресия и 
самонараняване при ученици в юношеска 
възраст от България.  
Методология: Обект на изследване са 454 
юноши, на възраст от 13 до 19 години, 
ученици от 7 до 12 клас на профилирана 
гимназия в Шумен. Изследването е 
проведено на територията на училището, 
след информиране на Регионално 
управление на образованието – Шумен и 
получаване на писмено информирано 
съгласие от страна на родителите на 
учениците. За целта на изследването е 
подбран специален методически 
инструментариум, ISAS - Inventory of 
Statements about Self-Injury (Klonsky & Glenn, 
2009).  
ISAS представлява въпросник, съставен от 
две части – поведенческа и функционала, с 
добри психометрични характеристики. 
Първата част на въпросника събира 
информация за това дали изследваното лице 
се самонаранява, какъв е видът на 
самонараняването и честотата на 
автоагресивните поведения, чрез втората, 
„функционална“ част, се оценяват различни 
функции на самонараняващите поведения. 
Резултати: Използването на ISAS позволи 
да се диференцира група на изследваните 
лица със самонаранявания от общата 
извадка (n=454) – 163 ученика съобщават за 
самонаранявания, като 58% от тях са 
момичета, а 42% - момчета. Факторният 
анализ на резултатите подкрепи 
допускането, че автоагресивните поведения 
в юношеска възраст служат предимно за 
регулация на емоциите. Над 2/3 (83%) от 
изследваните юноши съобщават, че изпитват 
физическа болка, а почти половината (46%) 
не са сами, когато се самонараняват, което е 
показателно за това, че тези поведения 
служат и като форма на комуникация с 
околните, която поради деструктивния и 
рисков характер трябва да бъде взета под 
внимание. 
 

https://doi.org/10.3897/ap.1.e1378
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Заключение и препоръки: 
Юношеството е един от най-уязвимите 
периоди в живота и подрастващите се 
нуждаят от подкрепата на родители, 
учители, връстници, консултанти и 
медицински специалисти. 
Самонараняванията, които са форма 
на прикрита агресия, насочена към 
самата личност, се разглеждат като 
предиктор и рисков фактор за най-
крайната и фатална форма на 
автоагресия при подрастващите – 
суицидът. Резултатите от проведеното 
проучване могат да са от полза за 
всички специалисти, които се 
занимават с изследване на агресията и 
автоагресията в юношеството, но и с 
планирането на основани на 
доказателства превантивни и 
терапевтични програми.  
 
Ключови думи: самонаранявания, 
юноши, учители 
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СТАТИИ И ДОКЛАДИ, 
ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ 
СПИСАНИЯ С НАУЧНО 
РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ 
ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ 
КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ  
 

2. Еюбова, С. (2020). Поведенчески и 

психосоматични промени, свързани с 

използването на технологии в 

детството. – В: Списание 

„Практическа педиатрия“, бр. 4, 2020 г. 

София: Салвис АД. ISSN: 1311-0756, с. 

14-15. Онлайн достъп: https://prakticheska-

pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-

psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-

digitalnite-tehnologii/ 

 

Резюме: Дигиталният живот става все по-
сложен и превзема една голяма част от 
ежедневието ни и това на децата ни. 
Технологиите променят живота и имат пряко 
влияние върху човешкото поведение и 
развитие. Все повече тестове за оценка на 
детското развитие включват въпроси, 
свързани с умения за боравене с технологии. 
 

Използването на технологии и развитието на  
дигитални умения започва в много ранна 
детска възраст. Причините за това са 
лесният достъп – технологиите са навсякъде 
и са преносими, използват се от почти всички, 
а ролевият модел за поведение в ранна 
детска възраст са родителите, които също 
използват технологии. Наред с предимствата 
и иновационните възможности все повече 
изследователи, различни професионални 
съсловия и Световната здравна организация 
(СЗО) алармират за контрол и съобразяване 
с някои негативни последици за здравето. 
Съществуват и различни ръководства и 
указания към родителите и специалистите, 
които работят с малки деца и семейства, за 
начинът по който да се използват 
технологиите.  
 
Статията разглежда ползите и негативите, 
свързани с използването на технологии от 
деца, подробно представя поведенческите и 
психосоматични промени, които настъпват и 
подчертава значението на мултимедийното 
съдържание, продължителността на 
експозицията,  както и ролята на родителите 
в  изграждането на здравословни дигитални 
навици.  
 
Ключови думи: използване на технологии, 
деца, ползи и негативи 

 

https://prakticheska-pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-digitalnite-tehnologii/
https://prakticheska-pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-digitalnite-tehnologii/
https://prakticheska-pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-digitalnite-tehnologii/
https://prakticheska-pediatria.net/2020/04/27/povedencheski-i-psihosomatichni-problemi-pri-decata-vuv-vruzka-s-digitalnite-tehnologii/
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3. Иванова, З., Еюбова, С. (2019). 

Психично развитие на детето 

през първата година от живота. - 

В: Сборник научни трудове на 

студенти и докторанти от 

Педагогически факултет. Шумен: 

УИ "Еп.К.Преславски", 2019, ISSN 

2367-5764, с.41-46.  

 

Резюме: Първата година от живота ни е 
преломен момент в цялостното ни развитие и 
се характеризира с интензивни биологични 
промени, които подготвят развитието на 
психиката и в голяма степен са повлияни от 
контакта ни със значимите възрастни в този 
период.  
Статията разглежда основни моменти от 
живота през първата година, акцентира 
върху съзряването на нервната система и 
представя някои от основните теории в 
психологията на развитието, които имат 
отношение към годината след раждането и се 
опитват да обяснят структурата на Аз-а. Това 
са психоаналитичната перспектива, 
транзакционният анализ и 
социокултуралната теория на Л.Виготски. 
 

Ключови думи: първата година, психично 

развитие, психоаналитична перспектива, 

транзакционен анализ, социокултурална 

теория 

 

4. Бонева, Ю., Еюбова, С. (2019). 
Остаряването - предизвикателство, 
мит и табу. - В: Сборник научни 
трудове на студенти и докторанти 
от Педагогически факултет. Шумен: 
УИ "Еп.К.Преславски", 2019, ISSN 2367-
5764, с.217-225. 
 
Резюме: Статията разглежда един 
фундаментален жизнен процес, който 
човечеството се опитва да „разгадае“, 
контролира и спре още от най-древни 
времена - остаряването. Предпочетен е 
терминът „остаряване“ пред „стареене“, 
тъй като отразява по-обхватно био-психо 
социалните промени, които съпътстват 
осъзнатият човек, в сравнение със 

стареенето, което се използва с негативна 
конотация и се отнася предимно към 
биологичните промени, настъпващи 
безвъзвратно в организма. В изложението е 
представен демографският и социален аспект 
на остаряването, както и някои широко 
разпространени митове, които оказват 
стигматизиращ ефект върху възрастните хора. 
Разгледани са възможностите за т.нар. 

„активно остаряване“ и е засегната темата за 
смъртта и затова как краят на живота все още 
се възприема като тема табу за обществото. 
 

Ключови думи: остаряване, социално-

психологически аспекти, стигма 
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5. Генчева, Н., Еюбова, С. (2019). 

Криза в началото на живота. - В: 

Сборник научни трудове на 

студенти и докторанти от 

Педагогически факултет. Шумен: 

УИ "Еп.К.Преславски", 2019, ISSN 

2367-5764, с.111-115.  

 

Резюме: Началото на живота е преломен 

момент в личната история на всеки човек. Това 

събитие е белязано с интензивни биологични 

промени и редица социални очаквания, които 

ще продължат влиянието си в хода на 

онтогенезата и без съмнение ще оставят траен 

отпечатък върху психиката. В този смисъл 

кризата в началото на живота е очаквана. 

Настоящата статия изяснява понятието криза от 

гледна  точка на някои от основните теории на 

развитието – нормативната теория за 

психосоциалното развитие и социо-

културалната теория и представя т.нар. криза на 

новороденото, която е отличен пример за 

адаптивните способности на човека.  

 

Ключови думи: раждане, криза, адаптация 

 

6. Eюбова, С. (2019). Алгоритъм за 

оценка на детското развитие. В: 

Сборник научни трудове от 

пътуващ семинар Истанбул – 

Кушадасъ – Измир 30.04.2019 г. – 

07.05.2019 г. Иновации в 

образованието Шуменски 

университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

Педагогически факултет. Велико 

Търново: Издателство „Фабер“, 

ISBN: 978-619-00-0996-2, с. 347-

354. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Резюме: Оценката на детското развитие е 
процес на наблюдение, изследване и 
сравняване на представянето на детето по 
определени показатели с това на децата от 
същата възраст и пол. Крайна цел на всяка 

диагностична сесия е да получим профил на 
развитието на детето, включващ актуалните 
умения и затруднения. Експертната 
интерпретация на този профил изисква при 
изследването да се комбинира информация 
и за възможните биологични, социални и 
психологични рискове. Съвременният фокус 
при прилагането на инструменти за оценка на 
детското развитие, освен изследване на 
конкретни показатели, е насочен и към 
идентифициране на рисковите случаи с цел 
ранна интервенция. Настоящият доклад 
предлага алгоритъм за оценка на детското 
развитие, който включва и родителите като 
страна в процеса на оценяването. 
 

Ключови думи: детско развитие, 

експертна оценка, алгоритъм  
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7. Доганджийска, Я., Еюбова, С. 

(2019). Оценка на нервно-

психическото развитие при деца 

до 3-годишна възраст със 

скалите на В. Манова-Томова. - В: 

Годишник на Шуменския 

университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

Педагогически факултет. Том 

XXIII D. Шумен: Университетско 

издателство „Епископ 

Константин Преславски“, ISSN 

1314 – 6769, с. 1063 – 1067.  

 
 
Резюме: Оценката на детското 
развитие е специализиран процес, в 
който се включат широк кръг от 
специалисти, участващи не само в 
диагностиката, но и в превенцията и 
корекцията на нарушенията в 
развитието.  
Докладът представя скалите за невро-
психическо развитие на Василка 
Манова – Томова и очертава 
възможностите за използването им 
процеса на обучение на студенти от 
бакалавърските програми по 
„Специална педагогика“ към ШУ 
„Епископ Константин Преславски“.  
 
 
Ключови думи: скали за оценка на 
невро – психическото развтие, 
детско развитие, деца до 3-годишна 
възраст  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

8. Еюбова, С. (2019). „Играй с Фори“ – 
програма за развитие на емоционалната 
грамотност в предучилищна възраст, 
основана на използването на мобилни 
технологии. В: Сборник научни трудове 
от научно-практическа конференция 
„Предизвикателствата на съвремието и 
качеството на образование“ ( 26-28 
септември 2019)–Шумен. УИ 
„Еп.Константин Преславски“, 2019, ISBN: 
978-619-201-329-5, с.120-126. 

Резюме: Настоящият доклад представя 
„Играй с Фори“ – авторска програма за 
развитие на емоционалната грамотност в 
предучилищна възраст, основана на 
използването на мобилни технологии. 
Дискутират се възможностите за използване 
на мобилните технологии в предучилищното 
образование и значението на емоционалната 
грамотност за подобряване на социалната, 
но и академичната успеваемост при децата. 
По своята същност „Играй с Фори“ 
представлява мобилно приложение за OS 
Android, чрез което се предоставя специално 
подбрано учебно съдържание в две части. 
Първата част включва базов емоционален 
речник, а втората дава възможност за 
проверка на знанията, чрез игра за откриване 
на конкретна емоция.  
 
Ключови думи: емоционална грамотност, 
предучилищна възраст, мобилни 
технологии 
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9. Еюбова, С. (2019). Разработване 
на мобилно приложение за 
подобряване на емоционалната 
грамотност при деца в 
предучилищна възраст. – В: 
Годишник на Шуменския 
университет „Епископ 
Константин Преславски“. 
Педагогически факултет. Том 
XXIII D. Шумен: Университетско 
издателство „Епископ 
Константин Преславски“, ISSN 
1314 – 6769, с. 910 – 915. 
 
Резюме: Настоящият доклад 
представя проект за разработването 
на мобилно приложение за 
повишаване на емоционалната 
грамотност при деца във 
възрастовата група от 4 до 5 години, 
чрез който се цели да се отговори на 
технологичните предизвикателства на 
съвременния свят, като се предостави 
възможност за интерактивно 
обучение и използване на 
дигиталните технологии за развитие 
на „човешки“ умения, чрез 
повишаване на езиковите и 
социалните компетенции, а оттам и на 
качеството на живот. Не на последно 
място по значимост е и включването 
на ранната дигитално-медийна 
грамотност на децата в предучилищна 
възраст чрез въвеждането на 
позитивно обучително съдържание, 
което е предпоставка за превенция на 
рискови поведения.  
 
Ключови думи: емоционална 
грамотност, предучилищна 
възраст, мобилно приложение 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10. Еюбова, С. (2018). Емоциите като 
елемент на когнитивното развитие. – 
В: Съвременни аспекти на 
образователния дискурс. Сборник 
научни трудове на катедра ТОПО и 
ПУНУП. Шумен: Университетско 
издателство „Епископ Константин 
Преславски“, ISBN 978-619-201-262-5, 
с.101-109. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Резюме: Взаимодействията на човека със 
света около него са динамични и 
предизвикващи различни реакции, които по 
същество могат да бъдат физиологични, 
социални, психологични или поведенчески и 
да допринесат за още по-сложни 
последствия. Всяко взаимодействие, ответна 
реакция и последствие са белязани от 
уникален контекст и ситуация, чрез която 
човек натрупва опит и има възможност да учи 
и да се развива. В настоящата статия са 
разгледани съвременните разбирания за 
емоциите и когницията и е представен т.нар. 
интегриран подход, който приема, че 
емоциите са един от водещите елементи на 
когнитивното развитие и тяхната роля в 
процеса на обучение и вземане на решение 
не трябва да се подценява. Признаването на 
ролята на емоциите за когнитивното 
развитие е свързано и с въвеждането на нова 
категория на интелигентност, т. нар. 
„емоционална интелигентност“, която също 
се разглежда в статията.   
 
Ключови думи: емоция, когниция, развитие  
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11. Дъглас, Х., Реестън, М., Джонсън, Р., 
Еюбова, С. (2018). Подходът Солихъл - 
интегративен модел за работа с деца и 
родители. – В: Сборник доклади 
международна конференция „Детският 
език“ – Албена, юни 2018. ISBN 978-954-
9458-25-1, с.303-307. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме: Настоящият доклад представя 
подходът Солихъл – кратък модел за 
интервенция, който се използва от широк 
кръг специалисти, работещи с деца и 
семейства. Чрез него се предлага много 
добра теоретична рамка, през която да бъдат 
анализирани взаимоотношенията между тях, 
детето и родителите, с които работят. Това 
прави моделът изключително практичен, 
както за консултантски цели, така и за 
обучение, но създава и възможности за 
супервизия на екипи. Подходът Солихъл е 
интегриран теоретичен модел, в който са 
включени три основни теоретични 
направления – психоанализата, теорията за 
детското развитие и бихейвиористичното 
направление. 
 
Ключови думи: работа с деца и родители, 
интегрирани модели, подходът Солихъл  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

12. Eyubova, S. (2018). Application of 
Developmental Profile-3 in assessment, 
identification and referring children for 
special educational support. –  
In: SocioBrains, International scientific 
refereed online journal with 
IF: www.sociobrains.com, Issue 51, 
November 2018, ISSN 2367 – 5721, pp.119-
124. 
 
Приложение на Developmental Profile-3 в 
оценката, идентифицирането и 
насочването на деца за специална 
образователна подкрепа 
  
Резюме: Приобщаващото образование е 
неизменна част от правото на образование, а 
задължение на всички възрастни, които 
полагат грижи за децата и специалистите, 
ангажирани с обучение е да идентифицират 
своевременно нуждата от специална 
образователна подкрепа, за да могат децата 
да учат и да се развиват. Настоящият доклад 
представя Developmental Profile-3 – рейтинг 
скала за оценка на детското развитие в пет 
ключови функционални области – физическо 
развитие, адаптивно поведение, социално-
емоционално развитие, когнитивно развитие 
и комуникация. Освен информация за 
теоретичния конструкт на методиката се 
предоставя и информация за възможностите 
на Developmental Profile-3 (DP-3) да се 
прилага при оценка, идентифициране и 
насочване на деца за специална 
образователна подкрепа. 
 
Ключови думи: Developmental Profile-3, 
детско развитие, специална 
образователна подкрепа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sociobrains.com/
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13. Тодорова, Е., Еюбова, С. (2018). 
Нумикон - иновативен метод за обучение 
по математика при деца със специални 
образователни потребности. – В: 
Годишник на Шуменския университет 
"Епископ Константин Преславски", Т.ХХІІ 
D. Шумен: УИ "Епископ Константин 
Преславски". ISSN 1314-6769, с.268-275. 
 

Резюме: В настоящата статия се представя 
методиката и нагледните материали Нумиком, 
поетапната работа с материалите, редът за 
включване на Нумикон в традиционната 
програма за формиране на математически 
представи и използването на Нумикон в 
занимания с деца с интелектуални дефицити. 
Нумикон е методика с набор от нагледни 
материали, разработени във Великобритания 
за деца със затруднения в обучението по 
математика. Методиката се прилага при деца 
в предучилищна възраст в процеса на 
формиране на математически представи и 
усвояване на аритметрични действия. 
Нумикон позволява да се задействат силните 
страни на малките деца – способността да 
усвояват знания и умения чрез практически 
опит и включването на мултисензорни канали 
в процеса на обучение.  
 
Ключови думи: Нумикон, математика, 
специални образователни потребности, 
предучилищна възраст  

 

 
 

14. Еюбова, С. (2018). Българска 
версия на ревизираният 
модифициран чек лист за аутизъм – 
M-CHAT R/F. – В: Сборник доклади 
от Международна научна 
конференция „Нови технологии в 
диагностиката и терапията на 
нарушения в развитието” Том 3, 
Издател: НБУ, ISBN 978-954-535-
863-0, с.34-40. 
 

  Въведение: Нарушениeто от 
аутистичния спектър представлява 
невроразвитийно разстройство, 
характеризиращо се с дефицити в 
социалната комуникация и ограничени  

 
 
 
 
  и повтарящи се поведения, с начало типично 
за ранното детство. Честотата на това 
нарушение е 1:68 (съгласно данните на 
Центъра за контрол на заболяванията и 
превенцията в САЩ, в България липсва 
регистър) и го превръща в значим за 
общественото здраве проблем, както и 
поставя изисквания към разработването на 
програми за ранна детекция и интервенция.  
Цел: Настоящият доклад представя 
българската версия на M-CHAT R/F. 
Материал и методи: M-CHAT R/F 
представлява скрининг метод от две стъпки и 
е насочен към идентифициране на рисковите 
за аутизъм поведения при деца от 16 до 30 
месечна възраст. Работата по българската 
версия на методиката включи съгласие за 
използване от авторите, прав и обратен 
превод и адаптиране, чрез провеждане на 
изследване в общата популация. В 
проучването се включиха родители на 85 
деца на възраст от 16 до 30 месечна възраст, 
които посещават детски ясли в гр. Шумен.  
Резултати и обсъждане: Родителите 
съдействаха по време на проучването, няма 
откази и всички протоколи от изследването 
са валидни. Вътрешната констистентност на 
чек листа е много добра – алфа на Кронбах е 
0,825. M-CHAT R/F показва добри 
дискриминативни характеристики и много 
добра чувствителност при откриването на 
деца с рискови за аутизъм поведения. 
Заключение: Ревизираната версия на M-
CHAT R/F е възможност за потвърждаване 
или отхвърляне притесненията на 
родителите по отношение на свързаните с 
аутизъм поведения. Използването на 
надежден и валиден инструмент за скрининг, 
който е базиран на родителски доклад ще 
подобри комуникацията между родителите и 
специалистите като даде общо разбиране за 
поведенията на детето. Резултатите от 
скрининга могат да се послужат като 
референция за допълнителна диагностика.  

 
Ключови думи: M-CHAT R/F, българска 
версия, аутизъм, чек лист 
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15. Еюбова, С., Тодоров, Ю. (2018). 
Разработване на мобилно 
приложение за скрининг на 
аутизъм в ранна детска възраст. 
- В: Сборник доклади от 
Международна научна 
конференция „Нови технологии в 
диагностиката и терапията на 
нарушения в развитието” Том 3, 
София: НБУ, ISBN 978-954-535-
863-0, с.41-44. 
 

Въведение: Скринингът за аутизъм в 
ранното детство е от съществено 
значение за ранната диагностика на 
нарушенията от аутистичния спектър. 
Аутизмът може да бъде открит в ранен 
стадий и включването на детето и 
семейството в програми за ранна 
интервенция би подобрило прогнозата 
и улеснило цялостната адаптация. 
Практиката показва, че използването 
на уеб-базирани приложения за 
специфичен за аутизъм скрининг 
понижава възрастта за поставяне на 
диагноза и способства търсенето на 
специализирана помощ за оценка на 
детското развитие.  
Цел: Настоящия доклад цели да 
представи първата версия на 
мобилното приложение за специфичен 
за аутизъм скрининг на български език. 
Материал и методи: За създаването 
на мобилното приложение е 
използвана последната версия на 
ревизираният модифициран чек лист за 
аутизъм M-CHAT R (2009) с автори 
Diana Robins, Deborah Fein, Marianne 
Barton. Приложението е разработено с 
Android Studio, програмирано е на езика 
JAVA. Може да се инсталира на 
устройства (таблет, смартфон) с 
операционна система Android 4.0 или 
по-нова. Разпространява се безплатно, 
чрез платформата Google Play. 
Резултати и обсъждане: Първата 
версия на приложението е публикувана 
през март 2018г., авторите разработват 
подобрения, като се предвижда във 
втората версия да бъдат включени 
снимки/изображения, които да улеснят  

 
 
 
 
разбирането на айтемите.  
Заключение: Приложението е подходящо за 
използване както от родители, така и от 
професионалисти, които работят с деца в 
ранна детска възраст - специалисти по ранна 
интервенция, психолози, логопеди, 
общопрактикуващи лекари, педиатри, детски 
психиатри, медицински сестри.  
 
Ключови думи: мобилно приложение, 
скрининг, аутизъм 

 
 

16. Еюбова, С. (2017). Разкажи ми 
история – от диагностиката към 
терапията на емоционално-
поведенческите проблеми в 
детството. – В: Сборник с доклади 
от международна конференция 
"Логопедични терапии" –  Албена, 
2017 г. София: ЛЦ Ромел. ISBN 978-
954-9458-24-4, с.117-122. 
 
Резюме: По данни на Американската 
академия по педиатрия най-малко 10 % от 
децата в общата популация изпитват 
клинично значими проблеми свързани с 
психичното здраве. Емоционалните, 
поведенческите и свързаните със 
социалните взаимоотношения нарушения 
не отминават от само себе си и често имат 
отрицателен ефект върху училищното 
представяне и създават висок риск за 
психични проблеми в по-късна възраст. 
 
Настоящият доклад представя тестът 
TEMAS, който може да бъде използван не 
само за изследване структурата на 
личността, но и като метод за диагностика 
и превенция на емоционално-
поведенческите проблеми в детството.  
 
В превод от английски език ТЕМАS е 
акроним от „tell me a story“ - „разкажи ми 
история“ и представлява мултикултурен 
тематичен аперцептивен тест, който е 
разработен за оценяване на деца и юноши 
на възраст от 5 до 18 години.  
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Фигура 2. Примерно платно от TEMAS 

 

Тестът е съставен от цветни стимулни 
платна, които провокират специфични 
отговори. TEMAS е конструиран така, 
че да извлича когнитивна, афективна 
и психологична информация. Едно от 
най-големите предимства при 
използването на TEMAS в клиничната 
практика при деца с емоционално-
поведенчески разстройства е 
възможността по време на тестването 
да се повиши разбирането на детето 
към собственото му поведение и това 
на другите. По този начин, чрез 
процесите на интернализация и 
екстернализация в разказа на 
изследваното дете естествено се 
преминава от диагностика към 
терапевтичен ефект.  
 

Ключови думи: емоционално-

поведенчески проблеми, деца, тест с 

разказвание на история 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17. Еюбова, С., Атанасова М. (2017). 
Работилница за емоции – методика за 
развитие на емоционалната 
грамотност при деца от предучилищна 
и начална училищна възраст. – В: 
Сборник с доклади от международна 
конференция "Логопедични терапии" – 
Албена, 2017 г. София: ЛЦ Ромел. ISBN 
978-954-9458-24-4, с.123-128. 
 
Резюме: Емоционалната грамотност се 
дефинира като способността за разбиране 
на собствените си емоции и тези на другите 
и по-специално да осъзнаваме, разбираме 
и използваме информацията за различните 
емоционални състояния по компетентен 
начин. Статията разгриначава термините 
„емоционална грамотност“ и „емоционална 
интелигентност“, които често се използват 
като синоними. Целта на представеното 
проучване е да се създаде и приложи 
методика за повишване на емоционалната 
грамотност при деца в предучилищна и 
начална училищна възраст. Използвани са 
наблюдение, структурирани интервюта, 
работа във фокус групи с деца от 
предучилищна възраст и ученици от 
началните класове. Резултатите са 
позитивни – социално-емоционалните 
умения могат да бъдат преподавани и 
децата могат да се обучават в тях – 
използването на игри и групови занимания 
под формата на „работилница за емоции“ не 
само повишават социалната и 
емоционалната грамотност, но и 
подобряват психичното здраве и 
ангажираността на децата и учениците в 
процеса на учене. 
 
Ключови думи:  емоционална 
грамотност, деца, работилница   
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18. Еюбова, С. (2016). Оценка на детското 
развитие. – В: Сборник доклади от 
Международна логопедична 
конференция, Албена, 2016. София: ЛЦ 
Ромел. ISBN: 978-954-9458-23-7, с.181-
194. 
 
Резюме: Оценката на детското развитие е 
процес на наблюдение, изследване и 
сравняване на представянето на детето по 
определени показатели с това на децата от 
същата възраст и пол. Крайна цел на всяка 
диагностична сесия е да получим профил на 
развитието на детето, включваш актуалните 
умения и затруднения. Експертната 
интерпретация на този профил изисква при 
изследването да се комбинира информация 
и за възможните биологични, социални и 
психологични рискове. Съвременният фокус 
при прилагането на инструменти за оценка на 
детското развитие, освен изследване на 
конкретни показатели, е насочен и към 
идентифициране на рисковите случаи с цел 
ранна интервенция. Уъркшопът засяга 
въпросите за параметрите на нормалното 
развитие, добрите практики в оценяването на 
детското развитие и представя ревю на най-
използваните инструменти за наблюдение и 
изследване на детското развитие на ОС 
България ООД – Denver II, DP-3, CARS-2, 
ADOS-2, Conners-3, WISC-IV, TEMAS.  
 
Ключови думи: детско развитие, 
инструменти за оценка, добри практики 
 
 
 

19. Еюбова, С. (2016). Скрининг за аутизъм 
в детските ясли. – В: Сборник доклади 
от ХІІ-ти Национален форум на 
специалистите по здравни грижи – 
Шумен, 2016. ISBN: 978-619-221-081-6, 
с.121-126. 
 

Въведение: Нарушенията от аутистичния 
спектър представляват група 
невроразвитийни разстройства с начало 
типично за ранното детство. Честотата на 
тези нарушения – 1:68 деца определя тези 
нарушения като значим проблем за  

 
 
 
 
общественото здраве. Аутизмът е пожизнено 
заболяване, за което все още няма установена 
причина и медицинско лечение. Ранната 
детекция и включването на децата и родителите 
им в програми за ранна интервенция, 
включващи системи от педагогически и 
социални дейности може да подобри прогнозата 
при засегнатите. 
Цел: Да се адаптира методика за скрининг на 
аутизъм, която да може да се прилага от 
медицински сестри в общата популация, в 
случая при деца до 36 месечна възраст в 
детските ясли.  
Материал и методи: Изследвани са 85 
родители, с деца на възраст от 16 до 30 
месеца и които посещават детска ясла в гр. 
Шумен. Инструментът използван за скрининг е 
ревизираната версия на модифицирания 
чеклист за ранно откриване на аутизъм при 
деца до 36 месечна възраст – М-СНАТ R. 
Използвани са методи като експертна оценка и 
статистическите възможности на SPSS 16.0 за 
анализ и представяне на резултатите.  
Резултати и обсъждане: Всички бланки са 
попълнени по дадените указания и 
валидността на протоколите е 100 %. 
Вътрешната консистентност на чеклиста е над 
0,80 или е много добра. Алфа на Кронбах е 
0,825. Апробираната скрининг методика 
показва добри дискриминативни 
характеристики, - много добра чувствителност 
при откриването на деца с рискови за аутизъм 
поведения. 
Заключение: Прилагането на скрининг метод 
за ранна детекция на нарушенията от 
аутистичния спектър от медицински сестри, 
работещи с деца от детските ясли показва 
удобство, бързина и ефективност. М-СНАТ 
дава възможност рисковите случаи за аутизъм 
да бъде открити рано и семейството и детето 
да бъдат насочени своевременно към 
програми за ранна интервенция.   
 
Ключови думи: аутизъм, скрининг 
методика, детски ясли  
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20. Toncheva, S., Eyubova, S. (2016). 
Knowledge and nursing approach to patients 
with chronic pain. – In: Eurasian Journal of 
Health Sciences Vol.1, n1. Edirne, Turkey: 
Trakya University Press Edirne. ISSN: 2148-
4104, p. 6-11. 
 

Знания и сестрински подход при пациенти с 
хронична болка 

Резюме: Хроничната болка е 
широкоразпространен проблем. В Европа 
приблизително един на всеки петнадесет 
възрастни е засегнат от остра хронична болка. 
От такъв характер са болките в гърба, при 
артрити, остеоартрити и др. Хроничната 
физическа болка има различни прояви и 
причини и много трудно се измерва и това 
затруднява диагностицирането на главната 
причина за болката или определянето как най-
добре тя да се контролира. Тези, а и други 
фактори, правят пътя на пациента с хронична 
болка през системата на здравеопазването 
дълъг, сложен и неефективен. В България 
хората търсят помощ за хроничната болката 
първо при ОПЛ (97%). Само 23% се обръщат за 
помощ към специалист – невролог, 
физиотерапевт, медицинска сестра, 
ендокринолог, ортопед, към фармацевт и едва 
на четвърто място към специалист по 
обезболяване. В много случаи следва промяна 
в начина на съществуване или поне в частта, в 
която се налага. При всеки случай е различно: 
хранене, движение, стойка, емоция, дишане или 
дори ценности в разбиранията на човека, което 
налага индивидуален подход прилаган от екип 
от специалисти. Същевременно населението по 
света и в Европа застарява и процесите на 
хронификация на заболяванията се 
задълбочава. С напредване на възрастта 
нараства броя на хроничните заболявания при 
всеки индивид. 70% от здравната патология 
днес се пада на хроничните заболявания. 
Oстрите заболявания преобладават в 
съвременната патология и това се отразява 
негативно върху контролът и превенцията на 
хроничните заболявания и хроничната 
физическа болка. В този контекст важно е 
широкото образование на медицинските сестри 
в областта на най-новите постижения в сферата 
на лечение и справяне с болката.  

 

 

 

Пациентите с хронична физическа болка 
трябва да имат достъп до интегрирани, 
интердисциплинарни медицински услуги. 
Медицинските сестри могат да имат 
съществен принос в контрола на хронична 
физическа болка, която постепенно се 
превръща в европейска епидемия.  

Ключови думи: сестрински подход, хронична 
болка, оценка 

 

21. Николов, Н., Еюбова, С. (2015). Оценка 
на професионалното изчерпване с 
Burnout-Q. – В: Сборник „Лидерство и 
организационно развитие“, София: УИ 
"Св. Кл. Охридски". ISBN 978-954-07-
3946-5, с. 1186-1192. 
 

Резюме: От няколко десетилетия в научната 
литература терминът „бърнаут” (burnout) се 
използва, за да се опише фундаменталното 
прекъсване на емоционалната и ценностна 
връзка между служителя и неговата работа. В 
България явлението е известно и под 
наименованието „Синдром на 
професионалното изчерпване”. Терминът 
„прегаряне” отразява етиологията на синдрома. 
В настоящият доклад е представен Burnout-Q – 
инструмент за оценка на професионалното 
изчерпване, който използва модела на Кристина 
Маслах и оценява фактори като емоционално 
изтощение, деперсонализация и чувството за 
редуцирани лични постижения. Burnout-Q дава 
възможност не само да се определят рисковите 
групи в една организация, но и своевременно да 
се подкрепят служителите и да се намали 
влиянието на професионалния стрес. 
Инструментът може да бъде използван в 
процеса на обучение на персонала относно 
последиците от стреса, свързан с работата и 
възможните копинг стратегии, както и да 
послужи като референция за получаване на 
професионална помощ или създаването на 
политики за повишаване на благополучието на 
служителите и промоция на здравето на ниво 
организация.  
 
Ключови думи: Burnout-Q, синдром на 
професионално изчерпване 
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22. Михайлова, М., Еюбова, С. (2014). 
Тревожност и депресия при пациенти на 
хемодиализа. – В: Сборник доклади от 
ХIII-та международна научна 
конференция "Приложна психология и 
социална практика" – Варна, 20-22 юни 
2014 г. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“. 
ISSN: 1314 – 0507, с. 496 – 500.   
 
Резюме: На въздействието на 
психосоциалните фактори върху пациенти с 
хронична бъбречна недостатъчност се 
обръща все повече внимание. Значителното 
увеличаване на броя на пациентите в целия 
свят високата смъртност и непрекъснато 
повишаващите се грижи за тях водят до този 
повишен интерес. Психологичните фактори 
се разглеждат като важни предиктори за 
резултата от диализното лечение. Синдрома 
на клиничната депресия трябва ясно да се 
отдиференцира, а именно наличие на 
множество най-често срещани симптоми: -
пълно равнодушие към радостите на живота 
-чувство на печал, безпомощност, 
затруднения в съня, апетита и либидото.  
 
Ключови думи: тревожност, депресия, 
хемодиализа 
 
 

23. Еюбова, С. (2014). Диагностика на 
нарушенията от аутистичния 
спектър с CARS-2. В: Сборник 
научни доклади от VII-я Национален 
конгрес по психология - София, 
31.X.-2.XI.2014 г. София: 
Продуцентски център ЛМ ЕООД. 
ISBN: 978-954-91472-9-2, с. 362-366. 

Резюме: Разстройствата от аутистичния 
спектър се характеризират с качествени 
нарушения в социалните взаимодействия, 
дефицити във вербалната и невербалната 
комуникация и повтарящи се или 
необичайни поведения, както и крайно 
ограничени интереси. Концепцията за 
аутизма като спектърно нарушение 
предполага, че състоянието обхваща 
континуум от дефицити, които определят 
специфичните нужди от обучение и  

 

 

индивидуална терапевтична програма за 
всяко дете с аутизъм.  

Една от най-разпространените и широко 
използвани скали за диагностика и оценка на 
детския аутизъм в света е CARS-2. 
Българската адаптация на СARS-2 е 
осъществена на базата на последната 
ревизия на оригиналния инструмент, 
публикуван през 2010 год. Скалата е 
предназначена за деца на и над 2 годишна 
възраст и има две форми – стандартна, която 
се прилага при деца до 6 и лица с 
комуникативни нарушения  и форма за високо 
функциониращи за изследване на вербални 
лица на 6 и повече години. Формите се 
попълват от специалист на базата на 
клинични наблюдения, взаимодействия с 
детето, резултати от други тестове и 
изчерпателна анамнеза. Докладът представя 
процеса на българската адаптация на 
методиката и резултатите от изследвания с 
деца от различни клинични групи.  

Ключови думи:  нарушения от 
аутистичния спектър, CARS-2 
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24. Еюбова, С. (2012). Използване на 

DENVER II при насочване на деца и 
семейства към центрове за ранна 
интервенция. –  В: Сборник 
„Клинична и консултативна 
психология“ от І-ви Национален 
конгрес по Клинична и 
консултативна психология. Варна: 
ИК Стено. ISBN 978-954-449-598-5, 
с.291-294. 
 

Резюме. Периодът на ранното детство е 
критичен за развитието на детето и в 
голяма степен предопределя бъдещето 
му. В последните години особено 
внимание се обръща на ранното 
откриване на проблеми в детското 
развитие като ментална ретардация и 
аутизъм с цел ранна интервенция при 
тези състояния. Интензивната, добре 
подготвена и навременна интервенция 
може да подобри прогнозата и 
качеството на живот за много семейства, 
чиито деца са определени като рискови 
по отношение когнитивното, социалното 
или емоционалното си развитие.  
Дори и деца със заболявания като 
детска церебрална парализа, с 
ментална ретардация, аутизъм и други, 
за които се смята, че няма лечение могат 
да имат прогрес в развитието си, ако 
получат възможност за ранна 
интервенция. Ранното откриване на тези  

 
 
 
 
деца е ключово за интервенцията. 
Настоящият доклад се фокусира върху 
възможностите, които DENVER II дава за 
насочване на деца и семейства към центрове 
за ранна интервенция. 
Ключови думи: ранно детство, ранна 
интервенция, DENVER II   

 
25. Еюбова, С. (2011). Бентеномания. – В: 

Списание „Практическа педиатрия“, 
бр.10, 2011 г. София: Салвис АД. ISSN: 
1311-0756, с. 19-20. 
 

 
 
 
 
 
 

Резюме: Статията засяга темата за влиянието 
на анимационните герои върху поведението на 
децата. Подчертава се връзката между 
екранната експозиция на сцени на насилие и 
проявата на насилие от страна на децата в 
реалния живот. Обърнато е внимание на 
противоречието в поведението на 
анимационните герои, които са представени 
като „добри”, но същевременно си служат с 
насилие или имат противоречиво поведение, 
както и на невъзможността на децата в ранна 
детска възраст да преценяват нюансите в 
поведенията на анимационните герои. Статията 
представя препоръчителното екранно, 
съобразно възрастта на децата и съгласно 
препоръките на Американската педиатрична 
асоциация, както посочва и възможните вредни 
последици от прекомерното гледане на 
телевизия в детска и юношеска възраст. 
 
Ключови думи: анимационни герои, 
телевизия, екранно време 
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26. Еюбова, С., (2008). Аутизмът 

като предизвикателство в 
практиката. В:  Списание 
”Практическа педиатрия”, бр.5, 
2008 г. София: Салвис АД. ISSN: 
1311-0756, с. 6-7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме: Статията разглежда основните 
проявления на аутизма, изразяващи си в 
триада от нарушения в областите 
социално взаимодействие, комуникация и 
поведение.  
Представени са и основните причини, 
поради които родителите търсят 
професионална помощ. Разгледани са 
особеностите на познавателната дейност 
при децата с аутизъм, както и връзката им 
с интелектуалната недостатъчност. 
Тестът CHAT е посочен е като удобен 
метод за скрининг за аутизъм и 
достатъчно надежден при определяне на 
необходимост от насочване на детето към 
специализирана диагностика. Описан е 
случай на дете на 2 г. и 9 м., наблюдаван 
в продължение 16 месеца, като е 
представен статуса на развитието на 
детето в момента, в който е потърсено 
съдействие, назначената терапия, както и 
постигнатото в периода на наблюдението. 
 
Ключови думи: аутизъм, CHAT, 
представяне на случай  

 
 
 
 

27. Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова 
Н., Михайлова М. (2006). „Burn-out” – 
синдром и степен на проява при 
медицинските специалисти. В: 
Списание ”Здравни грижи”, бр.3, 2006 г. 
София: БАПЗГ. ISSN: 1312-2592,  с.13-17. 

 

 

Резюме: Медицинската професия днес се 
приема за модел на стресова професия. 
Медицинският труд по своята факторна 
трудово-професионална обусловеност е 
рисков, а по своята психофизиологична 
същност е стресогенен. Стресът от своя 
страна може да стане причина за 
емоционално изчерпване, деперсонализация 
и намалено чувство за задоволеност от 
себереализация, тази триада от симптоми е 
известна като “burn out” - синдром . 
Настоящото проучване е посветено на 
професионалния стрес при медицинските 
специалисти , като целта е да се разкрият 
степените на проява на  “burn out”.  При 
изследването са подбрани лица, работещи в  
интензивните сектори на лечебното 
заведение  и такива полагащи грижи за  
хронично, трудно лечимо болни.  
Ключови думи:  “burn out” -   синдром,  
медицински специалисти 
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