
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.пс.н. Ваня Матанова 

относно конкурс за доцент по професионално направление  

3.2 Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст), 

обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“  

в ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 

 

1. Общи положения 

В настоящия конкурс участват двама кандидати: гл. ас. д-р Камелия 

Дончева Ханчева от СУ „Св. Климент Охридски“ и гл. ас. д-р Манол Николов 

Манолов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

Кандидатът гл. ас. д-р Камелия Ханчева е представила съответните 

документи, удостоверяващи академичната длъжност, образователната и 

научна степен доктор по психология от 2013г., направление 3.2 Психология 

(възрастова и педагогическа психология), защитена с  дисертация на тема 

„Защитни механизми и стратегии за справяне на родителите и адаптивно 

функциониране на детето“. Д-р Ханчева последователно е била асистент към 

катедра Обща, експериментална и генетична психология на СУ „Св. Климент 

Охридски“ (1999 – 2005), а от  2005 г. е главен асистент в същата катедра. 

Преподавателската й дейност е изцяло в областта на настоящия конкурс и е 

както следва: 15 курса в бакалавърска и три магистърски програми в СУ “Св. 

Климент Охридски“, на български и на английски езици. В периода 2013 – 2018 

е хоноруван преподавател в Международен психоаналитичен университет – 

Берлин, Германия, където преподава Психология на развитието и Социална 

травма. 

Кандидатът гл. ас. д-р Манол Манолов е представил съответните 

документи за доктор по социална психология с дисертация на тема 

„Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на 

нестандартни групи“, защитена 2018 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“. Д-р 

Манолов  е последователно асистент /2017-2019г./ и главен асистент от юли 

2019 г.  



Представените документи и справки и на двамата кандидати отговарят на 

изискванията на ЗРАКРБ и на Правилника на СУ“Кл. Охридски“. 

2. Хабилитационен труд 

Кандидатът гл. ас. д-р Камелия Ханчева е представила хабилитационен 

труд „Ментализация и ранни етапи на социо-емоционално развитие“. Този 

научен труд отговаря на изискванията за монография и тематично отговаря на 

обявения конкурс и на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски”. Втората представена монография е на базата на защитен 

дисертационен труд, която не се рецензира за настоящия конкурс, но се 

точкува. 

Гл. ас. д-р Манолов е представил хабилитационен труд на тема 

„Автодискриминацията“, който по формални критерии може да се приеме за 

монографичен труд- повече от 100 страници и научно рецензиране. Тематиката 

на този труд не е в областта на обявения конкурс.  

3. Изпълнение на минималните национални изисквания за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ 

Гл. ас. д-р Камелия Ханчева е представила справка с доказателствен 

материал, касаеща минималните национални изисквания, съгласно Правилника 

за прилагане на ЗРАСРБ. За групи А, Б и В, показатели 1, 2 и 3 е събрала 225 

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

труд (100 т.) и книга на базата на дисертационния труд - 75 точки. 

Според представената справка за група Г-публикации за заемане на 

академична длъжност Доцент, показатели от 4 до 10, д-р, Ханчева има 217,6 т., 

при минимално изискване 200т. Гл. ас. д-р Камелия Ханчева е представила 

справки за 3 цитирания в SCOPUS- 45 т., две цитирания в монография- общо 

65 т., при минимално изискване 50 т. 

Гл. ас. д-р Манолов за група А, Б и В, съответно показател 1, 2 и 3 е 

събрал необходимите 50 точки за„доктор“. Представеният хабилитационен труд 

не съответства на изискванията и на темата на конкурса, поради което не могат 

да се присъдят съответните точки. 



По показателите от група Г, показатели от 4 до 10 от Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ, кандидатът претендира за 257,5 точки. От направената 

справка се установява, че реалния брой точки е 232,5г., което покрива напълно 

изискванията на ЗРАСРБ. 

По отношение на цитиранията на гл.ас. д-р Манолов, коригираните точки 

са 55, което отговаря на изискванията на  ЗРАСРБ. 

4. Публикации  

Гл. ас. д-р Камелия Ханчева участва в настоящия конкурс с две 

монографии, едната от които е на основата на защитен дисертационен труд, 

пет глави от книги в колективна монография. Други 15 статии, студии и доклади 

в списания с научно рецензиране и в редактирани колективни томове и 8 

публикувани резюмета от участия в конгреси и конференции. 

В справката за научната продукция на гл. ас. д-р Манол Манолов са 

посочени една самостоятелна монография, две монографии в съавторство и 19 

публикации- статии, глави от книги и участия в конференции. За участие в 

конкурса гл. ас. д-р Манол Манолов е представил 8 публикации, за които 

претендира, че са една самостоятелна монография, две монографии в 

съавторство, 4 статии и част от книга.  

 4. Научно-изследователска дейност и научни приноси  

Научно-изследователската дейност на д-р Ханчева е в областта на детска 

и юношеска психология. Висока оценка получава хабилитационния й труд, 

посветен на много актуална тема-Ментализацията, по която в нашата 

специализирана итература има много малко качествени публикации. В 

хабилитационния труд д-р Ханчева използва интересен подход, основан на 

анализа на 3 мита. Това й дава възможност да разгърне потенциала си на 

задълбочен изследовател, прецизен в  анализите и допусканията си и 

деликатно поднасящ своите идеи и търсения. През теорията на 

ментализацията в монографията се представя една перспектива към ранното 

детско развитие. Задълбочените анализи на различните теории и възгледи 

дават основание на авторката за постулира, че емоционалното развитие 

включва усложняващо се взаимодействие между когнитивна, емоционална, 

физиологична и социо-културна система.  



Немалка част от представените публикации са свързани с децата 

бежанци. В текста се обсъждат травматичните корени и последствията от 

преживявания свързани с насилие, принуда и загуба. Анализирани са и 

защитните фактори, спомагащи за преодоляването и интегрирането на 

преживяното. Установено е, че най-сложно е справянето и емоционалното 

удържане при деца-бежанци. 

В научната продукция на гл.ас. Ханчева се анализира и понятието за 

социална травма. Социалната травма е от голямо практическо значение за 

всички, които са преживели въоръжени или идеологически конфликти и 

тоталитарни режими. 

Научно-изследователската дейност на гл. ас. д-р Манол Манолов е твърде 

разнородна, но преимуществено е в областта на социалната психология. Тази 

негова научна продукция може да бъде високо оценена, но касае друга 

предметна област, а не областта на обявения конкурс. 

Монографията „Автодискриминацията“, както сам авторът пише, е полезна 

в контекста на социалната, политическа и организационна психология. Описано 

и дефинирано е понятието автодискриминация,   посочени са стратегии,  част 

от историята ни. Основната част на монографията се състои в разглеждане на 

историческата литература, интересен подход, който оставя послания към 

младите. 

Монографията „Многото лица на аз-а“е опит за портрет на съвременните 

български юноши и младежи по отношение на личностната им ориентация и 

жизнен смисъл. Представена е пилотна програма за стимулиране на 

просоциалното поведение сред ученици чрез виртуално взаимодействие. 

Изследвани са представите на младите хора по теми от ежедневието, 

мотивацията, виртуалното пространство и др. 

В „Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл“  

детето е разгледано в контекста на семейството и принадлежността, като 

следствие на родителството. Изследванията сред младежи на д-р Манолов 

установяват налично знание, но липсващо осъзнаване, което има важно 

практическо значение. 

 



5. Преподавателска дейност 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Камелия Ханчева е в областта 

на детската психология. Освен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, тя 

има и международен преподавателски опит в Международен психоаналитичен 

университет – Берлин. Цялата й преподавателска дейност е в областта на 

настоящия конкурс. 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Манол Манолов е свързана с 

провеждане на упражнения и семинарни занятия по социална психология, 

психологични изследвания, юридическа психология, сравнителна психология, 

детска и юношеска психология, политическа психология, етнопсихология, 

бизнес психология, социални и етнически конфликти.  

Заключение 

От прегледа на документите и анализа на научната и преподавателска 

дейност на гл. ас. д-р Камелия Дончева Ханчева и на гл. ас. д-р Манол Манолов 

е видно, че и двамата кандидати отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилника за неговото приложение в СУ „Св. Кл. Охридски“.  

Гл. ас. д-р Камелия Ханчева разработва и води значителна част от 

лекционните курсове в областта на Детска и юношеска психология. Научната й 

продукция е в областта на обявения конкурс. 

Научната продукция и преподавателската дейност на Гл. ас. д-р Манол 

Манолов в значително по-малка степен отговаря на тематиката на обявения 

конкурс. 

Всичко това ми дава основания да Предложа на Уважаемото Научно Жури 

да подкрепи кандидатурата на гл. ас. д-р Камелия Дончева Ханчева за доцент 
по професионално направление 3.2 Психология (Психология на развитието в 

детска и юношеска възраст), в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

 

София,     Член на научното жури:………. 

28.12. 2019 г.               (проф. д.пс.н. Ваня Матанова) 


