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Вх. № ЧР-01-108/15.04.2020 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева 

Департамент Психология  

Институт за изследване на населението и човека към БАН 

Професионално направление 3.2. Психология 

 

върху научните трудове, представени за участие в  

конкурс за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” 

по професионално направление  

3.2. Психология (Психология на здравето и развитието),  

обявен в ДВ, брой 101 от 27 декември 2019 г. 

 

с кандидат гл. ас. д-р Анна Александрова Александрова – Караманова  

 

Документи за участие в обявения конкурс е подал един единствен кандидат – д-р 

Анна Александрова – Караманова, главен асистент в Секция „Психология на развитието и 

здравето“ към Департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и 

човека при БАН.  

Анна Александрова – Караманова е възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“, където 

завършва висшето си образование с магистърска степен по психология през 2002 г. След 

завършването си започва работа в Научно-изследователския център „Психология и 

здраве“, където развива изследователските си умения и трупа опит в проектната дейност, 

работейки като член на екипа на фондацията по пет международни проекта с външно 

финансиране.   

От януари 2005 до май 2009 е редовен докторант в Института за изследване на 

населението и човека при БАН (по това време Институт по психология при БАН).  

Дисертацията на тема „Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и 

личностното му модериране при юноши“ защитава успешно през май 2013 г. и 

придобива образователна и научна степен „доктор“ с научна специалност „Обща 

психология“.  
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На длъжността главен асистент в секция „Психология на развитието и здравето“ 

към Департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека при 

БАН работи от ноември 2013 г., като се занимава с провеждане на научни и научно-

приложни изследвания в областта на психология на здравето и психология на развитието 

в юношеска и младежка възраст. От тогава досега тя е участвала в 11 проекта (като е била 

ръководител на 2 от тях), от които 8 международни и 8 с външно финасиране от МОН, 

УНИЦЕФ и по различни програми на Европейската комисия. Темите, по които е 

работила, се отнасят до качеството на здравните грижи и безопасността в болниците; 

превенцията на депресиите; здравно поведение и качество на живот при деца и юноши в 

училищна възраст; ранна превенция и идентификация на училищния тормоз; 

приобщаващото образование в детските градини; учителите и мотивацията за учене при 

учениците; здраве, рискови нагласи и поведение и благополучие при българските 

ученици; както и субективното преживяване на тялото и външния вид в младежка 

възраст.  

Професионалната подготовка на гл. ас. д-р Анна Александрова – Караманова е 

адекватна на направлението на обявения конкурс и я прави напълно подходящ кандидат в 

конкурса за академичната длъжност „доцент“ в секция „Психология на развитието и 

здравето“ на Института за изследване на населението и човека при БАН.  

 

Д-р Александрова – Караманова участва в конкурса с 1 самостоятелна монография 

и 35 студии и статии в научни списания, тематични сборници и сборници от научни 

конференции на английски и български език, публикувани от 2014 г. досега. Всички тези 

трудове са в тематичния обхват на конкурса и се приемат за рецензиране.  

Настоящата рецензия е изготвена върху предоставените от кандидата материали:  

автобиография; справка за изпълнение на минималните национални изисквания; справка 

научни приноси; библиографска справка цитирания, пълен списък публикации; 

резюмета публикации; 16 публикации в електронен формат и една монография в 

електронен и хартиен вариант. 

 

І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 

3 от ЗРАСРБ и изискванията на БАН по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ 
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Приемам представената от гл. ас. д-р Анна Александрова – Караманова „Справка 

за изпълнение на минималните изисквания на БАН за заемане на  академичната длъжност 

доцент, приети в съответствие с чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ“.  

Справката е попълнена изчерпателно и предоставя необходимата информация, която 

свидетелства за изпълнение на минималните национални изисквания към научната 

дейност на кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Област 3. 

Социални, стопански и правни науки по Професионално направление 3.2. Психология, 

съгласно  чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.   

 

ІI. Изследователска дейност и резултати 

Главен асистент д-р Анна Александрова – Караманова кандидатства за заемането на 

академичната длъжност „доцент“ с научна продукция, включваща общо 36 заглавия:  

1 хабилитационен труд – научна монография;  

9 статии и студии в индексирани и реферирани в SCOPUS и в WEB of SCIENCE научни 

издания, от които 1 самостоятелна 

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

в SCOPUS или в WEB of SCIENCE;  

23 статии и студии в национални списания или сборници, които не са индексирани в 

SCOPUS или WEB OF SCIENCE, от които 9 самостоятелни.  

Тези трудове не повтарят публикациите, представени за придобиване на научната 

и образователна степен „доктор‘, и са в научни издания, които отговарят на изискванията 

за рецензираност на научните публикации.   

През 6-те години след избора си за главен асистент, д-р Анна Александрова – 

Караманова е продължила систематично изследователската си работа. Представените за 

рецензиране публикации очертават ясно ядрото на научните й търсения – здравното 

поведение и връзката му със здравето и психичното благополучие, която е изследвана 

както в контекста на развитийните процеси при юноши и младежи, така и в контекста на 

професионалната дейност при медицински специалисти.  

Напълно приемам авторската справка на д-р Анна Александрова – Караманова за 

оригиналните научни приноси в посочените пет тематични направления, изведени въз 

основа на представените 19 научни публикации, които са приложени като доказателства за 

изпълнението на минималните изисквания по чл. 26, ал. 1 от ЗРАСРБ на БАН. Безспорен е 

приносът на гл. ас. д-р Анна Александрова – Караманова в задълбоченото и комплексно 

изучаване на измеренията на външния при младите хора и механизмите на влиянието му 
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върху тяхното здраве, психично благополучие и успех. На тази централна за научната 

работа на кандидата тема е посветена и представената монография: Александрова-

Караманова, А. (2019). Външният вид при младите хора: между здравето и успеха. 

София: ДиоМира, която генерира нови факти и взаимовръзки, свързани със здравното 

поведение и психично благополучие на юноши и младежи; разкрива нови, непознати 

досега фактори и аспекти на външния вид, проявяващи се в българския социокултурен 

контекст; откроява актуални за българските юноши рискови фактори и техния ефект 

върху мислите, чувствата и поведенията им спрямо тяхното тяло и външен вид, и 

синтезира богат и разнообразен емпиричен материал и теоретични познания в 

многомерен концептуален модел на външния вид при младите хора, който включва осем 

измерения (културно, междуличностно, професионално, здравно, интервенционно, 

декоративно, физическо и личностно) на свързаните с външния вид феномени при 

младите хора.  

Научните ѝ приноси са свързани и с а) разкриване на връзката на рисковите здравни 

поведения при медицинските специалисти с високото разнище на професионален стрес и на 

бърнаут, както и документиране на ролята на ангажираността в работата, допринасяща за 

емоционалното благополучие и намаляване на рисковите поведения, б) характеризиране на 

нагласите на здравните специалисти и на потенциалните потребители на ваксината срещу 

човешки папиломавирус, като анализът откроява противорчивостта на представяната 

информация и на отправяните послания като главно затруднение при вземането на решение 

за ваксинация.     

Научно-приложните приноси са свързани с разширяване и развитие на 

методологията на психологическите изследвания по посока на а) съчетаване на 

количествени и качествени методи, б) разработване на иновативен изследователски подход 

към изучаване на външния вид при младите хора, събиращ качествени данни от три 

различни перспективи, включително и чрез анализ на случай на специално поканен 

участник; а също така и с използването на научните знания за решаване на определени 

проблеми, като в) научно основана международна електронна интервенция за промоция на 

психично здраве и превенция на депресиите и самоубийствата, която е преведена на 

български език и адаптирана за българския социокултурен контекст, или г) събирането на 

огромен по обем материал, отразяващ личния опит и субективното преживяване на външния 

вид при младите хора в съвременното българско общество, който може да послужи в 

консултативната и клинична психологическа практика и за разработването на ефективни 

интервенции и програми за превенция.   



5 
 

 Съвместните публикации на английски език в индексирани и реферирани в SCOPUS 

и в WEB of SCIENCE научни издания са показател не само за високото ниво на научно-

изследователската работа на главен асистент д-р Анна Александрова – Караманова, но и за 

ефективността на работата ѝ в екип. Тя е търсен и ценен партньор и участва активно в 

научния живот не само у нас, но и на международно ниво. В подкрепа на този извод е и 

участието й с научни доклади в 36 научни форуми (международни, с международно участие 

и национални) след заемането на настоящата научна длъжност главен асистент. И ако 

стойността на съвместната научна работа и приносите на междукултурните изследвания е 

безспорна, то спецификата на индивидуалното участие и личният принос остават скрити. В 

този дух си позволявам да препоръчам на кандидата да прецизира личното си участие в 

колективните научни разработки.  

Представената справка за цитиранията свидетелства за значимостта на публикациите 

на кандидата и за високата оценка на получените от нея резултати. Тя разкрива 76 цитирания 

на научните трудове на кандидата в периода от 2014 г. досега. От тях 61 са цитирания в 

научни издания от мрежата на SCOPUS и WEB OF SCIENCE, докато 15 са цитирания в 

други международни списания, тематични поредици, сборници от международни 

конференции и книги на английски език. Цитиранията на петте студии, публикувани след 

2013 година, са общо 52. Най-голямо внимание (и съответно признание) е получила работата 

на д-р Анна Александрова – Караманова върху бърнаута и рисковите здравни поведения при 

медицински специалисти от седем европейски държави (общо 39 цитирания, от които 33 в 

SCOPUS и WEB OF SCIENCE). Голям интерес продължава да привлича и проучването на 

психосоциални аспекти на онкологични процедури в здравните системи на България и 

Румъния (общо 23 цитирания, от които 14 в SCOPUS и WEB OF SCIENCE). Тези цитирания 

обхващат целия период от 2014 до 2020 година, което свидетелства за постоянния интерес 

към стойността на работата й.  

 

III. Международна експертна дейност   

В професионалната си дейност досега гл.ас. д-р Анна Александрова – Караманова е 

поемала и успешно изпълнявала отговорни позиции не само в Института за изследване на 

населението и човека, но и в международната научна общност. От 2004 г. е член на 

българския изследователски екип в международния проект „Поведение и здраве при деца в 

училищна възраст“ (HBSC), под егидата на СЗО, в който участват 43 държави от Европа, 

Канада и САЩ; от 2019 г. е и ръководител на екипа. Тя е активен член на Европейското 

дружество по психология на здравето от 2003 г; от 2007 г. е национален делегат за България, 
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а през 2016 г. поема и поста Национален редактор за България на Practical Health Psychology, 

едно от шестте официални издания на дружеството. За утвърдената ѝ позиция на експерт 

свидетелства и това, че от 2013 г. тя е член на международния научен комитет на поредицата 

конференции InPACT; член е и на редколегията на три международни издания в областта на 

психологията на развитието и психичното здраве.  

Демонстрираните компетентности и придобитият опит в международната научна 

дейност без съмнение ще допринесат за ефективността в работата на д-р Анна Александрова 

– Караманова при заемането на академичната длъжност „доцент“.   

 

IV. Лични впечатления от кандидата  

Познавам Анна Александрова – Караманова като отговорен и организиран колега и 

като целенасочен и ангажиран учен. Неведнъж съм имала възможност да наблюдавам 

продуктивния й подход към служебните и научни задачи. Вярвам, че нейното сериозно 

отношение, последователност и лични качества ще й позволят да допринесе още повече от 

позицията на „доцент“ в Института за изследване на населението и човека.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Главен асистент д-р Анна Александрова – Караманова е способен учен, показала 

високи резултати в психологията на здравето и на развитието в юношеска и младежка 

възраст – актуално поле на изследване, което представлява не само научен интерес, но 

има и значими социални измерения. Научната й продукция има международно присъстие 

и признание. Научно-изследователската и експертната й дейност удовлетворяват 

напълно критериите за заемане на академичната длъжност „доцент“. Въз основа на 

високата си оценка на академичната дейност на главен асистент д-р Анна Александрова 

– Караманова предлагам тя да бъде избрaна на академичната длъжност „доцент“ от 

Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при БАН.  

 

 

 

 

 

София, 15 април 2020 г.                                                 Подпис:  

                       (проф. д-р Катя Стойчева) 


