
Вх. № ЧР-01-109/16.04.2020 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

по конкурса за доцент по професионално направление  

3.2 Психология (Психология на здравето и развитието) за нуждите на  

Секция „Психология на развитието и здравето“, Департамент „Психология“,  

Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките, 

обявен в ДВ, бр. 101 от 27.12.2019  

 

 

1. Общи положения 

 

В конкурса са подадени документи от един кандидат - д-р Анна Александрова  

Александрова-Караманова, главен асистент в Института за изследване на населението и 

човека към Българската академия на науките.  

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

документи, от които се вижда, че е доктор по психология от 08.05.2013 г., направление 

3.2 Психология (Обща психология – Психология на личността), защитена в Института за 

изследване на населението и човека към Българската академия на науките с  дисертация 

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

модериране при юноши“. Д-р Александрова-Караманова е била докторант, а след 2013 г. 

и главен асистент в Института за изследване на населението и човека към Българската 

академия на науките, в секцията, за нуждите на която се обявява конкурсът.  

С това кандидатът изпълнява условията за участие в конкурса от гледна точка на 

стаж и наличие на докторска степен, в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в Българската академия на науките.  

 

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

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

здравето и успеха“ в обем от 587 стр. Този труд изпълнява всички изисквания за 

монография и напълно съвпада с тематиката на обявения конкурс, с което кандидатът 

изпълнява изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в Българската академия на 

науките. 

 

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 към нея, от която се вижда, че е изпълнила 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, 

показател 3 е събрала необходимите 150 точки, защото притежава степента „доктор“ (50 

т.) и е представила хабилитационен труд (100 т.). 

Изискването за публикации за доцент според група Г (П4 до П10) от Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ е кандидатът да е събрал най-малко 200 точки. Според 

представената справка кандидатът има 242,15 т., изчислени коректно. По силата на 

същия Правилник, от кандидата за доцент се изискват и 50 т. от цитирания. Гл. ас. д-р 

Анна  Александрова-Караманова  е представила справки за 6 цитирания в SCOPUS, от 

които събира 90 т. Моята проверка потвърди цитиранията, за които кандидатът 

претендира. 

 

4. Публикации  

 

В пълната справка за научните трудове на гл. ас. д-р Анна  Александрова-

Караманова са описани общо 64 научни публикации и 69 доклади на конференции. 

Публикациите са една самостоятелна монография, втора монография в съавторство, в 

която кандидатът е автор на три глави с общ обем от около 25 страници, 10 статии и 

студии в списания или научни сборници, индексирани в Scopus или Web of Science в 

съавторство, 6 статии и студии в международни научни списания и сборници, които не 
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са индексирани в Scopus или Web of Science, 46 публикации в национални списания или 

сборници, от които 19 самостоятелни.  

Това е изключително богата продукция за толкова млад автор. Голяма част от 

тези публикации са на английски език, в престижни издания. Прави много добро 

впечатление наличието на 10 студии и статии индексирани в Scopus или Web of Science.  

За обявения конкурс д-р Александрова-Караманова е представила 19 публикации: 

една монография (хабилитационен труд), пет студии, индексирани в Scopus или Web of 

Science, 11 студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

редактирани колективни томове, една статия  в нереферирано списания с научно 

рецензиране или един доклад в редактиран колективен сборник. Всички тези публикации 

попадат в областта на обявения конкурс. 

 

5. Научно-изследователска дейност и научни приноси  

 

Научни приноси 

Ще се спра на три основни линии в изследванията на кандидата и иновативните 

моменти в тях: а) концептуализирането на външния вид при младите хора, б) 

последиците от външния вид за отношенията с другите и практиките за коригиране на 

външния вид при юноши и младежи и в) връзката между характеристиките на 

професията, рисковото здравно поведение и субективното благополучие при лекарите.  

В основния монографичен труд са представени идеи за концептуализирането на 

външния вид при младите хора. На основата на качествени емпирични изследвания е 

генериран многомерен концептуален модел на външния вид при младите хора. 

Идентифицирани са осем измерения (супер-теми), според които младите хора 

структурират концепцията за външния вид: културно, междуличностно, професионално, 

измерение здравно поведение, интервенционно измерение (козметична хирургия), 

декоративно, физическо (биологично) и личностно измерение.  

Иновативни са получените данни за българския културен контекст по отношение 

на ролята на външния вид за Аз-концепцията, самооценката, свързаното с външния вид 

здравно поведение, мястото, което заема в мислите за външния вид козметична хирургия. 

Изследването акцентира и върху културните идеали за външен вид, като се подчертава, 

че ролята на пола е от ключово значение в културното измерение. 

По отношение на юношеската популация, на основата на проведено количествено 

изследване с национална представителна извадка (почти 5000 деца - 11, 13 и 15 г.), са 



4 
 

получени интересни данни за външния вид при юношите и неговото влияние върху 

здравето и психичното благополучие, социалния успех и успеха в училище. Установено 

е широко разпространение сред юношите на неудовлетвореност от теглото и от 

цялостния външен вид, както и редица рискови практики за контрол на теглото. 

Установена е тревожна тенденция те да се отразяват негативно на физическото и 

психичното здраве и благополучие на българските юноши, на удовлетвореност им от 

живота и на тяхното психично благополучие, като тенденцията е по-силно изразена при 

момичетата.  

Изследванията установяват и широкото разпространение на тормоза по отношение 

на тялото и външния вид в юношеска възраст, който се оказва съществена част от 

психосоциалното развитие в училищна възраст. Регистриран е и значителен размер на 

кибертормоз по отношение на теглото и външния вид, който също допринася за 

споменатата негативна тенденция. 

 Част от по-ранните изследвания представят интересни данни за ролята на стреса 

и „прегарянето“ (burnout) при лекари и връзката на тези страни от работния процес със 

склонността към рисково здравно поведение. В сравнително изследване в седем 

европейски държави здравните специалисти от Турция, Гърция и България са в най-

неблагоприятна позиция, като най-често се оказват склонни да консумират бързо 

приготвени храни и да употребяват алкохол. Друго изследване върху медицински 

специалисти показва, че ангажираността в работата може да благоприятства тяхното 

емоционално субективно благополучие и да има протективна функция по отношение на 

здравето им, понижавайки приема на някои психоактивни вещества (кофеин, никотин, 

успокоителни медикаменти, алкохол). 

 

Проекти 

Д-р Анна  Александрова-Караманова  е активен участник в научни проекти.  

Тя е член на екипа на  девет международни и четири национални проекта, активен 

участник в различни международни научни мрежи. Проектите са финансирани от 

престижни международни институции като Европейската комисия - VII Рамкова 

програма и Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, фондация „Мелинда и Бил Гейтс“ и др. 
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Членство в международни редакционни колегии  

 

Д-р Анна  Александрова-Караманова е член на международни редакционни 

колегии и рецензент в престижни международни и национални научни списания, две от 

които са в Q1! 

- Central European Journal of Paediatrics, ISSN: 2490-3671, accepted for indexation in 

Scopus https://cejpaediatrics.com/index.php/cejp  

- EC Psychology and Psychiatry https://www.ecronicon.com/ECPP-EB.php  

- Член на научния комитет на ежегодната международна конференция International 

Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 

http://inpactpsychologyconference.org/ ежегодно за периода 2014-2020 г. 

Кандидатът е рецензент към международни и национални научни списания:  

- „Frontiers in Psychiatry“, ISSN 1664-0640 (Online), indexed in Scopus, Q1  

- „Internet Interventions“, ISSN 2214-7829, indexed in Scopus, Q1  

- „Health Psychology Research“, ISSN 2420-8124 (Online), indexed in Web of Science 

(ESCI), accepted for indexation in Scopus  

- „Industrial Health”, ISSN 0019-8366 (Print), ISSN 1880-8026 (Online), indexed in 

Scopus, Q3 - „Central European Journal of Paediatrics”, ISSN 2490-3671 (Online), accepted 

for indexation in Scopus  

- „Acta Medica Academica“, ISSN 1840-2879 (Online), indexed in Scopus, Q4  

- „Psychological Thought“, ISSN 2193-7281 (Online), indexed in Scopus, Q4  

- „JSM Health Education and Primary Healthcare“, ISSN 2578-3777  

- „Archives of Sports Medicine“, ISSN 2578-6334 - сп. „Психологични изследвания“, 

ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).  

Всички тези данни показват активно участие в научния живот на международната 

общност по психология на здравето, но те са свидетелство и за високо международно 

признание за работата на кандидата. 

 

Плагиатство 

В работите на кандидата не са забелязани елементи на плагиатство. 

 

 

https://www.ecronicon.com/ECPP-EB.php
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

изисквания на ЗРАСРБ и правилниците за неговото приложение както в страната, така и 

в БАН. Тя има продължителен стаж в престижната академична институция, която е 

обявила настоящия конкурс.  

Научната работа на кандидата се отличава със задълбоченост и последователност. 

Гл. ас. д-р Анна  Александрова Александрова-Караманова  е автор на десетки статии, 

голяма част от които са видими за международната общност, индексирани в Scopus и 

Web of Science. Забележително постижение е представената в конкурса монография, 

много интересна както от чисто научна, така и от гледна точка на широката 

общественост.  

Кандидатът е участник в многобройни научни проекти, включително и 

международни, два от тях финансирани от Европейската комисия. Работата й е получила 

международно признание и чрез участието в редица международни редколегии. Това е 

един перспективен млад учен, с много висока работоспособност, с оригинални идеи и 

усет за работещата за обществото наука. Кандидатът е и много отзивчив и отговорен 

човек. 

Всичко това ми дава основания убедено да подкрепя кандидатурата на гл. ас. д-р 

Анна  Александрова Александрова-Караманова за доцент по професионално 

направление 3.2 Психология (Психология на здравето и развитието) в Секция 

„Психология на развитието и здравето“, Департамент „Психология“, Институт за 

изследване на населението и човека към Българската академия на науките.  

 

 

София,      Член на научното жури: 

16 април 2019 г.                                         проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева 

 


