
Вх. № ЧР-01-104/15.04.2020 г. 

С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Росица Христова Георгиева 

 

Относно:  конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент ” в област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология (Психология на здравето и развитието), обявена в ДВ 

бр. 101 от 27.12.2019 г. от Института за изследване на населението и човека при 

БАН, за нуждите на секция „Психология на развитието и здравето ” – ИИНЧ. 

Основание за изготвяне на становището: заповед РД 6-65 от 17.02.2020 г. на 

Директора на ИИНЧ проф.д-р Й. Зографова и решение на научния съвет на ИИНЧ 

БАН от 06.02.2020 г. 

1. Общи положения. В конкурса участва един кандидат - гл. асистент д-р 

Анна Александрова Александрова – Караманова. 

Анна Александрова-Караманова е завършила магистратура по психология в 

Софийския Университет „св. Климент Охридски“ и редовна докторантура в 

Института по психология към БАН (по-късно Институт за изследване на 

населението и човека – ИИНЧ БАН). От 2013 г. до сега заема длъжността главен 

асистент в ИИНЧ при БАН. Кандидатката е представила документи, удостоверяващи 

академичната длъжност, образователната и научна степен доктор по психология по 

направление Обща психология (Психология на личността) с тема на дисертацията: 

„Влияние на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му 

модериране при юноши“ , защитена  на 08.05.2013 г. 

В биографичната справка на кандидатката е отбелязано, че от 2013г. до 2019 г 

тя е участвала в 11 научни проекта, от които 5 с извънбюджетно национално 

финансиране и 3 финансирани по европейски научни програми. Тя е рецензент в 9 

международни и едно национално научни списания по психология, 5 от които 

индексирани в SCOPUS и две приети за индексиране в същата система. Член е на 5 

международни и една национална професионална общност на психолозите. От 2007 



година до сега Анна Александрова-Караманова е национален представител на 

България в Европейската общност на здравните психолози (EHPS). Кандидатката 

има педагогически опит като хоноруван преподавател в Националната спортна 

академия „В.Левски“ от 2013 до 2016 г. 

От представените документи е видно, че кандидатката отговаря на 

изискванията за заемане на длъжността „доцент“ съгласно правилника на ИИНЧ 

БАН, чл. 27 (1)  и на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 

ЗРАСРБ, съответно на изискванията на БАН по чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ. 

2. Хабилитационен труд 

Гл. ас. д-р Анна Александрова Караманова е представила хабилитационен труд 

под формата на монография с название „Външният вид на младите хора: между 

здравето и успеха“. Този труд отговаря на изискванията за монография, напълно 

съвпада с темата на обявения конкурс и не дублира публикациите, свързани с 

придобиването на образователната и научна степен „доктор. Така са изпълнени 

изискванията от Правилника за условията и реда за придобиване на научните 

степени и звания на БАН и ИИНЧ. 

3. Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Гл. ас. д-р Анна Александрова-Караманова е представила справка с 

доказателствен материал, касаещ минималните национални изисквания, съгласно 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. За групи А, и В, показатели тя е събрала 

задължителните 150 точки  - за образователна и научна степен „доктор“ (50 т.) и за 

хабилитационен труд (100 т.). 

Според представената справка за група Г-публикации за заемане на академична 

длъжност Доцент, показатели от 4 до 10, д-р, Анна Александрова- Караманова  има 

242,15 т., при минимално изискване 220 т., в това число 7 студии и 11 статии, от 

които 5 студии публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни. По показател Д справката съдържа данни за 

цитирания с общ брой точки 90 при минимално изискване от 60 т. 



4. Публикации  

Гл. ас. д-р Анна Александрова- Караманова участва в настоящия конкурс с 

една монография; пет студии, публикувани в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (показател 8); 11 

студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове (показател 9) и две статии, 

публикувани в нереферирано списание и сборник от научна конференция (показател 

7). 

5. Научно-изследователска дейност и научни приноси  

Представените от гл. ас. д-р Анна Александрова- Караманова научни 

публикации изцяло се вписват в проблематиката на обявения конкурс. Основният 

труд, монографията на тема „Външният вид при младите хора: между здравето и 

успеха“ разглежда един сравнително малко изследван проблем от областта на 

здравната психология, а именно значението на външния вид за младите хора и 

последиците, които може да има негативното себевъзприятие върху здравето и 

социалната им реализация. В книгата са представени резултатите от три научни 

изследвания, осъществени в периода 2013-2019 г., едно от които  е количествено 

изследване с национална представителна извадка, включваща 4976 юноши на 

възраст 11, 13 и 15 г. като част от международно сравнително изследване 

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

 Отношението към външният вид в юношеска и младежка възраст е разгледано 

като сложен многомерен феномен. Неговите негативни влияния се проследяват чрез 

изследване на: 1)  специфично нездравословно поведение със силна мотивация 

(придържане към рискови диети, прекомерно натоварване физически упражнения и 

тежки тренировки, злоупотреба с анаболни стероиди); 2) преживяна във връзка с 

външния вид виктимизация; 3) клинични психични разстройства, свързани с тялото 

и външния вид (хранителни разстройства, телесна дисморфия); 4) методи за модно 

декориране и хирургична корекция на външния вид. Установено е значимо пряко 

влияние на параметрите на външния вид върху редица индикатори на физическото и 

психичното здраве и благополучие на българските юноши като самооценка на 

общото здраве, удовлетвореност от живота, психично благополучие, 



психосоматичен оплаквания, емоционални и поведенчески проблеми. 

Индуктивно е създаден авторски многомерен концептуален модел с осем 

измерения, касаещи външния вид при младите хора: културно, междуличностно, 

професионално, измерение на здравословното поведение, измерение на 

козметичната хирургична интервенция, декоративно, биологично и личностно. Той 

разкрива сложните взаимодействия между биологичните, психологичните, 

социалните и културни фактори, което позволява тяхното отчитане в политиките и 

програмите, ориентирани към превенция на свързаното с външния вид 

нездравословно поведение при младите хора. 

Сред научните приноси на представените разработки заслужава да се отбележи 

изследването на влиянието на интензивността на употребата на електронни медии 

(телевизия, електронни игри; компютър/интернет) върху физическото и психичното 

здраве и благополучие в юношеска възраст. Установено е, че за разлика от честата 

употреба на компютър/интернет и кибервиктимизацията, които повлияват негативно 

психичното благополучие и водят до психосоматични оплаквания, то играенето на 

електронни игри има позитивни ефекти върху здравето и благополучието.  

С научно-приложен принос е изследването на здравното поведение и 

субективното благополучие на медицински специалисти  от седем европейски 

държави (Гърция, Португалия, България, Румъния, Турция, Хърватска и Македония). 

Анализирани са равнищата на „професионално прегаряне“ (бърнаут) и рискови за 

здравето поведения като нездравословно хранене,  обездвижване, честа употреба на 

алкохол и на обезболяващи. Показано е, че високият бърнаут е не само следствие, но и 

причина за рискови здравни поведения, които могат да служат като временни копинг 

стратегии за справяне с професионалния стрес. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

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

има многогодишен стаж и богат изследователски опит в академичната институция 

по психология към БАН. От 2013 до 2019 г.тя  има участие в 11 научни проекта, 



включително и международни,  в два от които е ръководител на проекта. Научната и 

работа се отличава с компетентност, задълбоченост и прецизност. Гл. ас. д-р Анна 

Александрова-Караманова има активна публикационна дейност в наши и 

международни научни издания и множество участия в научни форуми у нас и в 

чужбина, което я прави разпознаваем и признат учен в областта на здравната 

психология и психологията на развитието.  

Всичко това ми дава основания убедително да подкрепя кандидатурата на гл. 

ас. д-р Анна Александрова-Караманова за доцент по професионално направление 3.2 

Психология (Психология на здравето и развитието) в ИИНЧ БАН. 

 

14.04.2020 г.                                        Член на научното жури 

  София                                                                   (доц.д-р Росица Георгиева) 
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