
Вх. № ЧР-01-107/15.04.2020 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.пс.н. Соня Карабельова 

 

по конкурса за „доцент“ по професионално направление  

3.2 Психология (Психология на здравето и развитието), 

обявен от Института за изследване на населението и човека към БАН, област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки и национална сигурност, 

обявен в ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 за нуждите на Департамент „Психология“, секция 

„Психология на развитието и здравето“ на ИИНЧ, БАН 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В  конкурса участват един кандидат:  

- гл. ас. д-р Анна Александрова Караманова от ИИНЧ, Департамент 

„Психология“, секция „Психология на развитието и здравето“  

 

Анна Караманова завършва с отличен успех специалност „Психология“ към СУ 

„Св. Кл. Охридски“ през 2002 г. и придобива степента „магистър по психология“ със 

специализации по Клинична и консултативна психология, Психология на развитието, 

образованието и културата и Трудова и организационна психология. От 2005 до 2009 г. 

А. Караманова е редовен докторант към ИИНЧ, БАН. През 2013 г. защитава докторска 

дисертация на тема: „Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и 

личностното му модериране при юноши“ по професионално направление 3.2. 

Психология (Обща психология – психология на личността) и придобива научната и 

образователна степен „доктор“. 

А. Караманова постъпва на работа в ИИНЧ, БАН през 2013 г. като главен асистент 

към Департамента по Психология, където понастоящем работи. От представената 

справка за трудовия стаж на кандидатката е видно, че тя има 6 години трудов стаж по 

специалността в Департамента по Психология на ИИНЧ, БАН.  
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В периода от 2003 до 2013 г. кандидатката работи като психолог изследовател и 

координатор научни проекти към Фондация Научно-изследователски център 

„Психология и здраве“. 

От 2007 г. А. Караманова е национален делегат за България към Европейската 

асоциация по психология на здравето (EHPS). Също така от 20016 г. тя е и Национален 

редактор за България на изданието „Практическа Психология на здравето“ на  

Европейската асоциация по психология на здравето (EHPS).  

В периода 2013-2016 г. д-р Караманова е хоноруван асистент към Националната 

спортна академия „В. Левски“, където води семинарни занятия по Обща психология. 

От представената справка за трудовия стаж ясно личи, че кандидатката има 

необходимия трудов стаж и опит в областта на обявения конкурс. 

 

2. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

 

За участието си в конкурса гл. ас. д-р А. Караманова представя хабилитационен 

труд – монография: „Външният вид при младите хора: между здравето и успеха“. Трудът 

отговаря на всички изисквания за монография и напълно съвпада с тематиката на 

обявения конкурс. Това ми дава основание да направя извода, че гл. ас. д-р А. 

Караманова изпълнява изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в ИИНЧ, БАН. 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“. 

 

Гл. ас. д-р Анна Караманова представя справка със съответен доказателствен 

материал. От справката става ясно, че д-р А. Караманова изпълнява минималните 

национални изисквания съгласно с Правилника за прилагане на ЗРАСРБ  (изменение и 

допълнение ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г., таблица 1, Област 3. Социални, стопански и 

правни науки, 3.2. Психология). По конкретно: за група А, Б и В, съответно показател 1, 

показател 2 и показател 3 тя има необходимите 150 точки, тъй като притежава степента 

„доктор“, която носи 50 т., а също така представя хабилитационен труд, който носи 100т. 

Група Г (П4 до П10) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ поставя изискване за 

публикациите за доцент, според което кандидатът трябва да има най-малко 200 точки. 

Въз основа на представената справка от д-р А. Караманова нейните публикации носят 
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242,15 т. Също така според същия Правилник, кандидатът за доцент трябва да има и 50 

т. от цитирания. Справката за цитиранията, представена от гл. ас. д-р А. Караманова, 

показва цитирания, които се равняват на 90 т. 

 

4. ПУБЛИКАЦИИ  

 

Гл. ас. д-р А. Караманова представя справка с научните трудове по темата конкурса, 

която показва следното: една самостоятелна монография по темата на конкурса; една 

монография в съавторство; десет статии и студии в списания или научни сборници, 

индексирани в Scopus или Web of Science, от които една самостоятелна; шест статии и 

студии в международни научни списания и сборници, които не са индексирани в Scopus 

или Web of Science, от които четири самостоятелни; 46 публикации в национални 

списания или сборници, които не са индексирани в Scopus или Web of Science, от които 

21 самостоятелни; 69 доклади на научни форуми (международни, с международно 

участие, национални), от които 22 самостоятелни. От всички публикации 40 са на 

английски език. 

 

5. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ ПРИНОСИ  

 

Представените от гл. ас. д-р Анна Караманова научни публикации са изцяло в 

проблематиката на обявения конкурс.  

Основната монография „Външният вид при младите хора: между здравето и 

успеха“ е в областта на вече утвърдената научно-изследователска област - психология на 

здравето, чиито идеи и теми непрекъснато се обогатяват и развиват. Психологията на 

здравето е сфера, в която количествено фактологията е малка, а общата ориентация в 

разбирането на категорията здраве не е завършена. Акцентът е поставен върху 

проучванията на преобладаващия идеал за красота в западните култури. От една страна, 

това е идеалът за слабото тяло на жената, а от друга - „новата мода“ - атлетично тяло. 

Всичко това са предпоставки за повишаване на чувството на неудовлетвореност от 

теглото и собственото тяло, което рефлектира върху самовъзприятията и 

предприемането на рискови за здравето поведения, като например развиване на 

хранителни разстройства, прекомерни физически упражнения, употреба на анаболни 

стероиди, козметична хирургия и др. Отличителна характеристика на монографията е 

нейният емпиричен характер. Получените резултати безспорно влизат в задължителния 
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фактологичен фонд на психологията на здравето. Използваните изследователски 

инструменти и методи допринасят за оформянето на конкретна методологична база на 

психологията на здравето.  

Д-р Александрова-Караманова изследва явлението и понятието за възприятието и 

самовъзприятието на външния вид като системно организиран и протичащ феномен, 

детерминиран от множество фактори и съответно обяснен от различни концепции и 

гледни точки. След внимателен анализ на множество теоретични подходи и емпирични 

изследвания, свързани с рискови за здравето поведения, основани на 

неудовлетвореността от теглото и външния вид, А. Алекснадрова-Караманова прави 

логична връзка с личностните характеристики и по-конкретно с възможностите за успех 

на човека, основан на външността, на стереотипа за физическата привлекателност, че 

„красивото е добро“. Още нещо, тя прави творческа крачка чрез реализацията на 

релевантно емпирично изследване. Основавайки се на добре развитата теоретична рамка, 

авторката създава модел за емпирично изследване, чийто дизайн определя като 

качествено насочен паралелен с доминантност на качествения подход, но допълнен с 

количествен елемент. Също така е проведено и изследване на случай (case-study). 

Получените резултати дават основание да бъде изведен специфичен модел с осем 

измерения, които отразяват основни области на био-психо-социалното функциониране 

на човека с фокус върху външния вид. Тези осем измерения са представени и на по-

високо теоретично ниво като функциониращи на четири равнища: културно, социално, 

поведенческо и интраиндивидуално. Допълнително са описани и анализирани данни от 

количествения модул на емпиричното проучване за външния вид на юношите като част 

от международно изследване. Данните се основават върху национална представителна 

извадка от 4796 ученици между 11 и 15 годишна възраст. Прави впечатление широкият 

обхват на проучването, което създава условия за отчитане на влиянието на голяма част 

от факторите, обуславящи проучваните явления и характера на връзките между тях. Като 

цяло дизайнът представя един амбициозен по замисъл и изпълнение теоретичен и 

експериментален проект.  Контингентът и методите са подробно и коректно описани. 

Изложението на резултатите следва поставените задачи и описва проверката на 

формулираните хипотези. Осъществените статистически анализи съответстват на 

целите, като позволяват получаване както на описателни резултати, така и на такива, 

които дават информация за каузалност. Прави впечатление обхващането на голям брой 

променливи и добрият контрол върху тях при осъществяване на анализите. Резултатите 

са представени както в табличен вид, така и графично, като онагледяването е с добро 
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качество. Получените резултати позволяват по-нататъшни анализи, които могат да 

доведат до практическо приложение и насоки за бъдещи изследвания, които са дадени в 

работата. 

Важно е да отбележа, че проведените емпирични проучвания съхраняват подхода 

и логиката на това, което се прави в съвременната психология и се приема за 

изследователска ценност. Инструментариумът на тези изследвания може да се използва 

успешно и за оценка на Аз-перцепциите за външния вид в тяхната взаимовръзка с 

доминантните личностни характеристики във важни периоди от развитието на 

личността, с междуличностните взаимодействия, обусловени от различен социокултурен 

контекст. 

Резултатите от емпиричните проучвания показват множество конкретни 

взаимовръзки с приносен характер. В това монографично изследване всеки резултат е 

научен принос, със свое място в определена област на психологията. Искам да подчертая, 

че с приемането и защитата на основополагащата идея на монографията за ефектите от 

неудовлетвореността от теглото и външния вид върху психичното здраве А. 

Александрова-Караманова обосновава нова гледна точка за изследване на проблемите на 

здравето в лицето на личностно развитийния подход, за промяна на моделите и 

техниките за оценка и диагностика. Целият текст на монографията кореспондира и е 

съотносим с реални практики на хората, със здрава и клинична симптоматика. Вероятно 

това се улеснява и от правилния подбор на изследователските инструменти. Личи и 

контролът на основополагащата цел да се докаже, че в психологията на позитивното 

човешко здраве центърът на изследователските и терапевтични интервенции е изместен 

от патологията и дефицитите към възможността за активиране на протективните 

ресурси. По такъв начин психичното здраве е разкрито в светлината на 

мултидименсионални измерения.  

От друга страна, следва да се признае, че вграждането в изследователската 

дейност на непоклатимата взаимовръзка теория-метод-действие е важен признак за 

методологическа грамотност и дисциплина на А. Александрова-Караманова. Текстът е с 

висока информационна плътност и се характеризира с голямата си четивност. 

Монографията представлява полезен източник на знания за студенти, изследователи, 

практикуващи консултанти. 

Монографията показва, че А. Александрова-Караманова е извървяла път на 

успешно академично и общо културно развитие, че се формирала като специалист в 

деликатна област на психологическото познание. Изградена е като човек и личност, 
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притежава висока и интерперсонална интелигентност. Има способности за коректно 

сътрудничество с хората, отговорна и критична е към света и себе си. 

Напълно приемам приносите на гл. ас. д-р А. Александрова-Караманова, които 

могат да бъдат допълнени и обобщени по следния начин.  

1. Представените научни трудове безусловно характеризират д-р А. 

Александрова-Караманова като компетентен изследовател с подчертан интерес 

не само към теоретичните анализи, емпиричните изследвания, но и към 

практико-приложните аспекти на работата.  

2. Обща характеристика на научните публикации е интерпретацията на идеите и 

понятията в три мета обекта на психологическото познание: теория, метод и 

експеримент в смисъла на практическо действие.  

3. Всяка от публикациите е свързана с реално съществуващ значим обект или 

принцип на психологическата наука. Вграждането в изследователската дейност 

на непоклатимата взаимовръзка теория-метод-действие е важен признак за 

нейната методологическа грамотност.  

4. Публикациите кореспондират достоверно както с научните постижения на 

психологията, така и с човешките практики на здравия разум. 

5. Натрупаната фактология в множество изследвания рефлектира върху различни 

области на приложната психология и по-конкретно в терапевтичната практика. 

В работите на д-р Анна Александрова-Караманова не са забелязани елементи на 

плагиатство. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова – отговаря на всички изисквания на 

ЗРАСРБ и на правилниците за неговото приложение както в страната, така и в БАН. Тя 

има дългогодишен опит като изследовател. Цялостното творчество на д-р А. 

Александрова-Караманова предлага обстоен, системен и задълбочен анализ на 

постиженията в сферата на психологията на здравето, 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. А. Александрова-Караманова притежава богат изследователски опит, 

натрупан от участието й в множество национални и международни 



7 
 

научноизследователски проекти, част от тях с финансовата подкрепа на Европейските 

институции.  

В резултат на високата оценка на научната и изследователска дейност на гл. 

ас. д-р Анна Александрова-Караманова категорично подкрепям избирането й за 

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

и развитието) в Секцията по Психология на развитието и здравето към 

Департамента по психология на Института за изследване населението и човека, 

БАН. 

 

15.04.2020 г.       Рецензент: 

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


