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Лични данни
Име КАМЕЛИЯ ДОНЧЕВА ХАНЧЕВА
E-mail hancheva@yahoo.com
Образование
Висше образование 1991-1996 СУ “Св.Климент Охридски”, специалност 

“Психология”
магистратури Психология на развитието, образованието и 

културата
Клинична психология
Трудова и организационна психология

Средно образование 1985-1990 Първа езикова гимназия “Хр.Кабакчиев” - 
Варна

Професионална 1998-2002 Нов Български Университет в
квалификация сътрудничество с Клиника Тависток, Лондон

програма по Фамилна и брачна терапия
квалификация – фамилен терапевт

1 995-2007 Психодрама – квалификация психодрама 
терапевт водещи: д-р Давид Йерохам, д-р Евгени Генчев,
супервизор: Габриеле Висман
Окт. 1998; Май1999 Медицински университет
“К. Марчинковски”, Познан, Полша
интензивен курс по палиативни грижи
Програма Изток-изток Фондация ОО

Професионална 1996 - 1999 СУ “Св.Климент Охридски”
Дейност бул. Цар.Освободител № 15, София 1504, България

специалност “Психология” – хоноруван
асистент по генетична психология
1999 - СУ “Св.Климент Охридски”
бул. Цар.Освободител № 15, София 1504, България
специалност “Психология” – редовен
асистент по генетична психология
1998-1999 Нов български университет, 
департамент “Антропология”, департамент 
“Лингвистика и езиково обучение” – 
преподавател по прагматика на комуникацията
1998-1999 Асоциация Анимус, Гореща телефонна линия –
доброволец
1996-2001 Национален онкологичен център – клиничен 
психолог
ул. Пловдивско поле № 6, София, 1463, България
2002 – Експерт в СРС

Конференции, Септ. 1998 Четвърта международна ранноесенна школа
семинари, по семиотика, Св. Кирик – доклад и кръгла маса
проекти съвместно участие с доц. Б. Георгиев

Септ. 1999 Пета международна ранноесенна школа по
семиотика, Св. Кирик – доклад и кръгла маса съвместно
участие с доц. Б. Георгиев
Юли-Септ 2000 – Лятна академия по приложна 
психология – организация, лекционен курс и водене на 



работни групи съвместно с проф. П. Александров и гл.ас. 
Л. Денев
11-13 май 2001 Балканска конференция по фамилна 
терапия –участие с постер
2000- Водене на психодраматични групи.
Февр. 2002 “Пинокио” международен проект за развитие 
на детското кино – семинар “Особености на детското 
емоционално, интелектуално и морално развитие”
2002 – ФОО - Проект за разработване на магистърска
програма “Диагностика на развитието и психологическо 
консултиране в детска и юношеска възраст” работна група 
доц. Ив. Димитров, доц. Е. Христова, доц. П. Калчев,
ас. К. Ханчева
2002 – ФОО - Проект за разработване на магистърска
програма “Диагностика на развитието и психологическо 
консултиране в детска и юношеска възраст” работна група 
доц. Ив. Димитров, доц. Е. Христова, доц. П. Калчев,
ас. К. Ханчева
юли 2004 – Европейска конференция „Семейството в 
Европа”, Рим – доклад „Narratives of Health and Illness in 
Bulgarian Families”
септ. 2004 – Национална конференция по Детска 
психиатрия, неврология и психология на развитието, 
Пловдив – доклад „Консултиране на деца при загуба на 
близък родственик. модел на фамилно-терапевтична 
интервенция”
2004-2005 – Българска Асоциация по Приложна 
Психология, програма „Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” Компонент 7 „Намаляване на рисковото 
сексуално поведение сред подрастващи и млади хора в и 
извън училище” – обучител и супервизор в два модула 
„Обучение за развиване на консултативни умения за 
работа с млади хора в сферата на превенция на 
ХИВ/СПИН”
юли 2005 – Европейска конференция на университетски 
преподаватели, Рим – доклад „Three generations of working 
women – motherhood, grand-motherhood and career”
окт. 2005 – Трети национален конгрес по психология 
доклад „Разкази за здравето и болестта на семейства с 
онкологична болест”
2006 – НИС, СУ “Св.Климент Охридски” - Проект 
"Жизнени истории и времеви контекст " – съвместно с 
доц. Е. Христова, д-р Д. Христова, доц. Л. Андреева,
д-р С. Карабельова
април 2006 – Европейски семинар "Female way to 
sustainable development" , Пасау, Германия
юли 2006 – Европейска конференция на университетски 
преподаватели Рим – доклад „A virtue of commitment:  
psychological perspective on personal development and 
organizations”
юли 2006 – 26 Международен конгрес по приложна 
психология, Атина – доклад в съавторство с Д. Христова 
"Successful aging and concept of health: a transgenerational 
perspective"
окт.. 2006 – Национална конференция по Детска 
психиатрия, неврология и психология на развитието, 



София – доклад „ Клинични скали на RATC: първоначални 
данни за българска нормативна извадка ”
2007 – Проект на Си-Ви-Ес-България, разработване на 
програми за екологично и природозащитно образование - 
консултант
януари 2007 – Конференция на Oxford Institute of Aging , 
Оксфорд – доклад  "Working Family Carers in Bulgaria -  
Between Labour Market Demands and Intergenerational  
Solidarity/Conflict "
2010  –  НИС,  СУ  “Св.Климент  Охридски” -  Проект 
"Конструиране на Български вариант на скала за морална 
неангажираност ", Ръководител проф Пл. Калчев
септ.  2010  -  Първа  международна  среща  "Кино  и 
психоанализа" - Созопол, Организиране, участие и водене 
на  уъркшоп  „Known,  unknown,  and the uncanny in M. 
Haneke’s White Ribbon”
септ. 2010 – Национална конференция по Детска 
психиатрия, неврология и психология на развитието, 
София, – доклад  Диагностика на адаптивното 
функциониране на деца 6-7 г. и връзката му с копинг 
стратегии на родителите.
Май 2011 – XII Европейски Конгрес по детско-юношеска 
гинекология (XII European Congress of pediatric and 
adolescent gynaecology) – 
Psychosomatics:Film&Psychoanalysis – analysis and 
discussion on Joseph Losey’s “Secret Ceremony”

Преводи и редакции Д. Алтшулер, Как да работим с хроничната
публикации болест. БПА, 2002 – преводач

Д Уиникът, Детето, семейството и външния свят. Лик, 
2001 – редактор
Пълен наръчник по псхотерапия. Лик, 2002 – редактор
Студия “Как да напълним наполовина полупразната 
чаша”Годишник на СУ, Книга Психологиа, 2002
Студия “Child’s and adult’s view of the world – do day really 
differ? Questions and answers of developmental psychology” 
към проект Пинокио
Студия “ Процесите на идентификация и проективна 
идентификация в развитието на аза” Годишник на СУ, 
Книга Психологиа, 2005
Доклад и публикация в сборник на Трети национален 
конгрес по психология: „Разкази за здравето и болестта на 
семейства с онкологична болест” 2005
Статия „ Защитни механизми и копинг стратегии в 
структурата и функционирането на личността – 
теоретични основания, емпирични данни и прагматични 
следствия” сп. Наука I Освiта, 3/2010 LXXXX, 137-145.
Студия “ Диагносика на адаптивното функциониране на 
деца и връзката му със защитни механизми и копинг-
стратегии на родителите”, Годишник на СУ, Книга 
Психология, 2010

Езици английски – отлично писмено и говоримо
руски – отлично писмено и говоримо
италиански – базисни познания
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