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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дпсн Пламен Петров Калчев 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

Становището е част от процедурата на конкурс за академична длъжност 

„доцент“ по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето и 

развитието), обявен в ДВ бр. 101 от 26.12.2019 г. за нуждите на секция „Психология на 

развитието и здравето“, Департамент Психология, ИИНЧ-БАН. Разработена е въз 

основа на Закона за развитието на академичния състав в Република България и 

Правилника за неговото прилагане на БАН. В посочения конкурс участва един 

кандидат – гл. ас. д-р по психология Анна Александрова-Карамонова. 

 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова e завършила бакалавърска и 

магистърска степен по психология в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ през 

2002 г. (със специализации по клинична и консултативна психология, психология на 

развитието, образованието и културата и организационна психология). Придобила е 

научна и образователна степен „доктор по психология“ (психология на личността) през 

2013 г., след защитен дисертационен труд в ИИНЧ-БАН на тема „Влияние на медиите 

върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши“. От 2013 г. 

е гл. асистент в ИИНЧ-БАН. За периода 2006-2013 г. е била и хоноруван асистент по 

обща психология в Национална спортна академия „В. Левски“, а от 2006 г. е 

национален делегат за България в Европейско общество за здравна психология (EHPS). 

 

1. Изследователска дейност и резултати 

За конкурса Анна Александрова-Караманова е представила хабилитационен 

труд: Външният вид при младите хора: между здравето и успеха. София: ДиоМира, 

2019 г., и 18 публикации, в изпълнение на минималните изисквания на БАН: 5 

публикации, индексирани в световните бази от данни (от тях, една самостоятелна и 4 в 

съавторство) и 13 публикации в нереферирани издания с научно рецензиране (от тях 9 

самостоятелни и 4 в съавторство). 

Централно място в научната продукция на кандидата заема хабилитационният 

труд, който обобщава и систематизира значителна част от получените научни 

резултати. Трудът представя мащабно проучване на влиянието на измеренията на 

външния вид в юношеска и младежка възраст върху здравето и благополучието. 

Работата е структурирана в три глави и заключение, в обем от 588 с. Възприемането на 

външния вид и собственото тяло е една от принципно важните задачи на юношеската 

възраст, чието решаване е свързано с дългосрочни последици за психосоциалната 

адаптация. От тази гледна точка актуалността на проблема не подлежи на съмнение и 

изследването задава важна перспектива за оценка на психичното благополучие и успеха 

в прехода към зрелостта. В частност специален интерес представляват 

психологическите ефекти от потвърдените в редица изследвания високи равнище на 

неудовлетвореност от външния вид и собственото тяло и свързаните с тях рискови 

форми на поведение (диети, контрол върху теглото, хранителен режим, прекомерни 

физически упражнения, употреба на анаболни стероиди, козметична хирургия и др.). 



В първа глава е направен преглед на съвременните тенденции в дефинирането на 

външния вид и взаимовръзките с личностни черти (вкл, аз концепция, публичен образ), 

културно-обусловените представи, развитийните процеси, здравето, близките 

отношения, академичния и професионален успех. 

Втора глава съдържа две емпирични изследвания на външния вид при младите 

хора, базирани на качествен подход за анализ на данните, съчетан с количествени 

методи. В първото изследване са анализирани данни от дълбинно полуструктурирано 

интервю, съчетани със стандартизирани методики за оценка Използван е 

традиционният за качествените изследвания индуктивен подход, в който на базата на 

поредица от частни случаи се извличат общи тенденции и закономерности. Целта е да 

се проучи  в дълбочина възприемането на външният вид при младите хора като сложен 

и многомерен конструкт, чрез анализ на мненията и нагласите, както и на лично 

преживения опит. Извадката включва 30 младежи във възрастта на възникваща зрелост 

(15 мъже и 15 жени). Към стандартизираните методи са отнасят скала за самооценката 

(Розенберг), авторска адаптация на въпросник за Големите пет, както и „Соматоморфна 

матрица” и „Скала за ранжиране на силуети”. Във второто изследване е представен 

случай със специално поканен участник, със специфичен опит в областта на грижите и 

промените във външния вид (както и по-рано, с помощта на стандартизирани методики 

са събрани допълнителни данни за външния вид и за личностните особености).  

Концептуалният модел на външния вид, индуктивно генериран в рамките на 

качественото изследване, включва осем измерения, съставляващи най-обобщената 

тематична единица на анализа. Осемте измерения представляват супер-теми, които 

отразяват основните области (домейни) на био-психо-социалното функциониране на 

човека, в които, според участниците, външният вид е от съществено значение. Осемте 

измерения,  в които се организира свързания с външния вид преживян опит на 

участниците, включват: (1) физическо (биологично) измерение; (2) личностно 

измерение – значимостта на външния вид за Аз-концепцията; (3) културно измерение – 

културните идеали за тяло и външен вид в собствената култура; (4) междуличностно 

измерение; (5) професионално измерение – разбирането на младите хора за външния 

вид като предимство или препятствие в професионалната кариера; (6) здравно 

поведение; (7) интервенционно измерение (козметична хирургия) и (8) декоративно 

измерение – разбирането за декоративните аспекти на външния вид като субективно 

значими. На свой ред на по-високо теоретично равнище осемте измерения могат да 

бъдат представени като функциониращи на четири равнища: на културата, на социално 

ниво, на поведенческо ниво и на интраиндивидуално ниво. За всяко от 8-те измерения в 

детайли са представени основните теми и илюстративни примери от 

полуструктурираните интервюта с аргументиране на тяхната принадлежност. 

Паралелно са анализирани и връзки с личностни черти, оценени на базата на 

стандартизираните скали. Индуктивно формулираният многомерен теоретичен модел 

без съмнение представлява изследователски и практически интерес. Според получените 

данни полът е важно модерираща променлива в четири от направленията: културно, 

здравно поведение, декоративно измерение и интервенционно, но не и в останалите – 

физическо, личностно, междуличностно и професионално. Подобен резултат е 

донякъде неочакван, ако се има предвид традиционната модерираща роля на пола по 

отношения на ефектите на външния вид и заедно с възможните обяснения поставя 

въпроса има ли аргументи за разграничаване на двете групи (направления) от тази 

гледна точка. При запознаването с резултатите у читателя възникна и въпросът дали за 

качествения анализ е използван специализиран софтуер (в професионалната си 

автобиография кандидатът е посочил, че владее подобен софтуер – Atlas.ti). 



Трета глава от хабилитационния съдържа количествено изследване на външния 

вид при младите хора. Данните са получени в рамките на международно изследване на 

здравето и здравните поведения на юношите в училищна възраст (на 11, 13 и 15 

години), провеждано в сътрудничество с Европейския офис на Световната здравна 

организация („Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC 2013/2014“). 

Международното изследване се базира на единен протокол, но една от темите, върху 

която акцентира българското проучване е външният вид. Към задължителните са 

включени и допълнителни въпроси за анализ на редица измерения на външния вид 

(удовлетвореност от теглото, удовлетвореност от цялостния външен вид, чувства и 

нагласи към тялото и външния вид, актуално спазване на диета, поведенчески практики 

за контрол на теглото, наднормено тегло/затлъстяване) и тяхната връзка с различни 

аспекти от психосоциалното функциониране на юношите. Данните са от 

представителна за страната извадка от общо 4 796 ученика. Резултатите са анализирани 

по пол и възраст, като са оценени и ефектите на измеренията на външния вид върху 

широк кръг от потенциално свързани с тях променливи. Тестваните регресионни 

модели обясняват в най-голяма степен психичното благополучие (с 16% обяснена 

дисперсия и при двата пола), риск от емоционални проблеми (10%), както и 

удовлетвореност от живота (с 8%). С някои изключения обаче, при останалите 

показателите процентът на обяснената дисперсия е малък (в интервала от 1% до 5%), 

включително за наличие на приятели, приемане от връстниците, приемане от 

учителите, академичен успех, кибертормоз, романтична връзка и др. От тази гледна 

точка, обяснителните възможности на част от моделите не са недостатъчно добри (в 

случая изводите не трябва да се ограничават само със статистическата значимост 

резултатите, особено, ако се има предвид големият брой изследвани лица, което 

благоприятства отхвърлянето на нулевата хипотеза). Съответно „измеренията на 

външния вид“ не са сред най-важните детерминанти на психосоциалното 

функциониране в юношеска възраст. Дори и ако подобен извод не се съгласува с някои 

широко разпространени представи, вкл. и на равнището на масовото съзнание, той има 

важно практическо значение, но трябва да се има пред и фактът, че оценката на част от 

включените в моделите променливи се базира само на един емпиричен индикатор 

(айтем). 

В заключение: оценявам положително представения хабилитационен труд: 

изследването обхваща голям брой променливи, успешно съчетава качествените и 

количествени методи за анализ, в рамките на качественото изследване индуктивно 

формулираният многомерен модел на външния вид при младите хора може да се оцени 

като един от приносните моменти; количественото изследване съдържа ценни данни за 

измеренията на външния вид на младите хора и връзките с голям брой асоциирани с тях 

параметри на психосоциално функциониране, получени върху представителна за 

страната юношеска извадка. 

 

Освен хабилитационния труд, кандидатът е представил научни публикации по 

редица други проблеми: взаимовръзки между дименсиите на възникващата зрелост и 

проактивно-ригидно осмисляне, мотиви за физическа активност в свободното време 

при юноши, ефекти на електронните медии върху здравето и благополучието в 

юношеска възраст, здраве и социално благополучие при юноши с нехетеросексуална 

ориентация, поведенчески практики за намаляване на теглото при момчета и момичета 

в юношеска възраст, професионално прегаряне (бърнаут) и поведения, увреждащи 

здравето при здравни работници, нагласи и практики на ваксиниране (HPV ваксина) 

при български лекари и родители, електронна интервенция за промоция на психично 

здраве и превенция на депресиите и самоубийствата и др. Без да се навлиза в детайли, 



те затвърждават впечатлението за кандидата като компетентен специалист, с подчертан 

интерес към приложните аспекти на психичното здраве. 

 

Кандидатът е член на международна редакционна колегия и на научен комитет 

на ежегодно провеждана научна конференция:  

 Central European Journal of Paediatrics 

 International Psychological Applications Conference and Trends  

 

Участие в проекти: Кандидатът е участвал в десет международни и четири 

национални проекта, което свидетелства не само за професионални интереси, но и за 

ангажимент и възможности за работа в екип с широк кръг специалисти от различни 

страни. 

 

2. Учебна и преподавателска дейност  

 

Кандидатът има академичен стаж от 6 години като главен асистент в ИИНЧ-

БАН. За периода 2006-2013 г. е била хоноруван асистент по обща психология в 

Национална спортна академия „В. Левски“.  

 
Заключение 

 Приемам справката на приносните моменти, отбелязани от кандидата.  

 Кандидатът изпълнява минималните национални изисквания за заемане 

на академична длъжност „доцент“.  

 Хабилитационният труд представя мащабно изследване на измеренията 

на външния вид на младите хора и връзките с голям брой асоциирани с тях 

параметри на психосоциално функциониране, получени на базата на качествени 

и  количествени методи на анализ. 

 Останалите публикации потвърждават впечатлението на кандидата като 

изследовател с високо равнище професионална компетентност и широк кръг от 

научни интереси и резултати в областта на психология на здравето.  

 За възможностите и авторитета на кандидата свидетелства и участието му 

в голям брой международни и национални проекти, както и позицията му като 

национален делегат за България в Европейско общество за здравна психология 

(EHPS) и член на международна редакционна колегия и на научен комитет на 

ежегодна научна конференция. 

 

Въз основа на представените материали и изложените аргументи убедено 

препоръчвам на уважаемото жури да предложи на Научния съвет на Института за 

изследване на населението и човека избора на гл. ас. д-р Анна Александрова-

Караманова на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 3.2. 

Психология (Психология на здравето и развитието), за нуждите на секция „Психология 

на развитието и здравето“, Департамент Психология, ИИНЧ-БАН 

 

 

13 април 2020 година  Подпис: 

 

 

       проф. дпсн Пламен Петров Калчев 



 

 


