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Становището е възложено по решение на Научното жури, 

определено със Заповед на Директора на Института за изследване 

на населението и човека, БАН.  

Единствен кандидат в конкурса е д-р Анна Александрова 

Александрова-Караманова, гл. ас. в Департамент „Психология“ на 

ИИНЧ. Подадените документи отговарят на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България и на 

Правилника за неговото прилагане за заемане на академичната 

длъжност „доцент”.  

I. Биографична справка и обща характеристика на трудовете 

на кандидата  

Анна Александрова Александрова-Караманова е доктор по 

Психология, научна специалност „Обща психология“ /Психология на 

личността/, магистър по Психология, специализации по Клинична и 

консултативна психология, по Психология на развитието, 

образованието и културата, по Трудова и организационна 

психология. Работи като главен асистент към Института за 

изследване на населението и човека, БАН със сфера на дейност 

Научно-изследователски и приложни проекти в областта на 

психологията на здравето.  

Владее английски и руски език. 

Кандидатът предлага 19 броя научни трудове за рецензиране, 

както следва:  

Монография – 1; 

Студии в реферирани и индексирани периодични научни 

издания – 5 бр.; 

Студии и статии в нереферирани периодични научни издания с 

научно рецензиране, доклади на научни конференции, симпозиуми, 

в годишници и в сборници у нас и в чужбина – 13 бр. 
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От посочените публикации в списъка за рецензиране една част 

са в съавторство, но специфичният стил на изложение и 

конкретните научни интереси на кандидата дават възможност да 

бъде откроен неговия оригинален принос. 

Тези трудове не са представяни за участие в други конкурси за 

присъждане на научни степени и академични длъжности и не са 

рецензирани досега. 

От представената справка за цитиранията на тези трудове се 

вижда, че са забелязани 56 научни публикации, в които те изрично 

са упоменати. Характерно за представените трудове е широкото 

използване на експериментални методи.  

Научната продукция на кандидата се характеризира с 

методологическа издържаност и прецизност. Начинът на 

разработване и представяне на резултатите, стилът, езикът и 

външната форма отговарят на изискванията и стандартите за 

академични научни публикации. Хабилитационният труд „Външният 

вид при младите хора: между здравето и успеха“, София 2019: 

ДиоМира, 587 стр. ISBN: 978-954-2977-60-5 (print), 978-954-2977-61-2 

(pdf), отговаря на поставената авторова цел и насочва вниманието 

към социално-психологическите конструкти, които са значими за 

функционирането на човека. Трудът представлява сериозно 

теоретично аналитично изследване. Монографията разглежда в 

дълбочина актуални въпроси, свързани с конструкта „външен вид“ и 

неговите релации с основни Аз-процеси, социални и културни 

фактори и развитийни процеси. Анализирани са прецизно ефектите 

от негативните и позитивните възприятия, мисли и емоции за 

собственото тяло и външен вид върху физическото и психичното 

здраве, както и върху успеха в междуличностен и професионален/ 

академичен аспект.  

Кандидатът е предоставил публикации и по редица други 

проблеми в областта на психология на здравето и психология на 
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развитието, които го утвърждават като компетентен изследовател в 

тези области: ефекти на употребата на електронни медии и 

кибервиктимизацията, сексуалната ориентация, мотивацията за 

физическа активност върху здравето и благополучието в юношеска 

възраст; анализ на взаимовръзките между дименсиите на 

възникващата зрялост, проактивно-ригидното осмисляне и 

психичното здраве; здравното поведение и субективното 

благополучие на медицински специалисти в контекста на високо 

стресовата им работа; нагласи и практики на професионалисти и 

родители при прилагане на ваксината срещу човешки 

папиломавирус; електронна интервенция за промоция на психично 

здраве и превенция на депресиите и самоубийствата. 

II. Проектна и научно-изследователска дейност на 

кандидата 

Проектната и научно-изследователската дейност на гл. ас. 

д-р Анна Александрова-Караманова се свързва с многобройни 

участия и ръководство на международни и национални проекти в 

областта на психология на здравето и развитието. Подробното 

запознаване с документите на кандидата показва, че тя има значим 

организационен и изследователски опит и се е утвърдила като учен 

с успешна практика в подготовката и реализацията на научно-

приложни актуални и значими изследвания. 

III. Основни научни и приложни приноси в трудовете на 

кандидата 

Приносите в трудовете на гл. ас. д-р Анна Александрова-

Караманова могат най-общо да бъдат характеризирани като: 

 разкриване и доказване на нови съществени страни и 

характеристики на актуални и значими за психологията на здравето 

и психологията на развитието практики и приложението им в 

обществото; 
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 формулиране на нови идеи, концепции и подходи; 

 получаване на нови знания по третираните научни 

проблеми. 

Научни приноси 

Научните приноси в трудовете са в професионалното 

направление „Психология”. Те са получени в резултат от 

обобщаване на проведените от гл. ас. д-р Анна Александрова-

Караманова изследвания и могат да се открият в представените за 

рецензиране по конкурса научни публикации. Направени са важни 

за разбирането на същността и съдържанието на психологията 

приноси. Те могат да се формулират, както следва: 

1. Изследвано е влиянието на био-психо-социалните фактори 

върху самооценката на външния вид и свързаните с нея 

преживявания и поведения, както и възможностите за въздействие 

върху тях.  

2. Получени са нови знания и значими обобщения за 

здравното поведение и психичното здраве в юношеството и във 

възникващата зрялост. 

3. Изследвани са някои аспекти на здравето и психичната 

регулация на поведението в работна среда. 

4. Получени са нови знания и е направен анализ на 

отношението Аз-образ – психично благополучие. 

IV. Критични бележки по рецензираните трудове 

Към дейността на кандидата като преподавател нямам никакви 

забележки. Към изявите му като учен също нямам забележки, а по-

скоро препоръка да фокусира вниманието си върху по-тесен кръг от 

няколко съществени проблема на психологията, което ще й позволи 

да задълбочи изследванията си. Ясно е, че по-широкото 

изследователско поле захранва изявите й като учен и препоръчвам 
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да запази и подобрява експертизата си в това отношение. 

Казаното по никакъв начин не променя мнението ми по 

отношение на научната и публикационната дейност на кандидата, 

както и на заявените приноси. 

V. Заключение и предложение 

Цялостното запознаване с проектната и научно-приложната 

дейност на гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова дава 

основание да бъдат направени следните заключения за нейните 

качества, а именно: 

 Организира и провежда възложената й проектна и научно-

изследователска дейност. 

 Научните й публикации създават необходимата публичност 

на дейността й и дават възможност на научната общественост да се 

запознае с нея. 

Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите 

членове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да 

ги оценят положително и да предложат гл. ас. д-р Анна 

Александрова-Караманова да заеме академичната длъжност 

„доцент” в област на висше образование "Социални, стопански и 

правни науки", професионално направление "Психология" 

(Психология на здравето и развитието).  

 

Изготвил становището: проф. д.пс.н. .................... 

М. Митевска 

Гр. София  

14.04.2020 г.  
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