
С Т А Н О В И Щ Е  

 

ЗА ТРУДОВЕТЕ НА   

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ТЕОДОР КРАСИМИРОВ 

ГЕРГОВ  

участник в конкурс за „ДОЦЕНТ” 

 в професионално направление  

3.2. ПСИХОЛОГИЯ /ПЕДАГОГИЧЕСКА И ВЪЗРАСТОВА 

ПСИХОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ/, област на висше образование  

3. Социални и правни науки, сигурност и отбрана,   

обявен в Държавен вестник,  бр. 22 от 18.03.2022 г.   за нуждите на 

катедра „Психология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Изготвил становището: проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова 

–  ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ 

1. Информация за конкурса.  

Конкурсът е обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Философски 

факултет, за нуждите на катедра "Психология". Представената от 

катедрата обезпеченост на конкурса включва учебни дисциплини, 

попадащи главно в дискусионното поле на педагогическата и възрастовата 

психология. 

Процедурата е осъществена прецизно, в съответствие с 

нормативната база и процедурните правила на ЮЗУ. Няма констатирани 

нарушения. В конкурса участва един кандидат – гл.ас. д-р Теодор 

Красимиров Гергов, преподавател в Катедра „Психология“ на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“. 

1. Информация за кандидата 

Кандидатът за доцент гл.ас.д-р Теодор Гергов  завършва 

специалностите „География“ и  „Психология” и магистърска степен 



„Социална превенция“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Успешно защитава 

дисертация и придобива образователната и научна степен „доктор по 

педагогическа и възрастова психология“.  От 2014 г. работи 

последователно като асистент, а по-късно и като главен асистент към 

Катедра „Психология“ на ЮЗУ.  

Посочил е множество обучения, в които е взел участие или е бил 

обучител. Притежава редица сертификати от обучения – по позитивна 

терапия, по психодрама, курс по Управление и развитие на 

професионалната практика на психолога, курс за работа с ТАТ и 

Рационална психомоторика, което свидетелства за траен интерес.  

Членува в престижни организации -  Съюз на учените в България, клон 

Благоевград;  Association for Science, Education and Culture. Член е на 

редакционната колегия на списание "Baltic Journal of Career Education and 

Management"; на академично списание „Годишник по психология” на 

ЮЗУ и др. Ползва английски на добро ниво. 

Преподавателската му дейност се отличава с креативност, прецизност, 

професионализъм и коректност. 

2. Описание и оценка на научните трудове. 

В конкурса за доцент гл.ас.д-р Теодор Гергов участва с научни трудове, 

включващи 2 монографии, едната от които по защитен дисертационен 

труд, 21 статии и доклади, публикувани в престижни български и 

международни издания и един наръчник. Списъкът от публикации, които 

са представени за рецензиране, свидетелства за богата публикационна 

дейност, предимно в сферата на педагогическа и възрастова психология. 

В хабилитационният труд „Жизнеустойчивост и самооценка през 

зрелостта, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, ISBN 978-954-00-0301-6. 

(2022) представя едновременно аналитичен и емпирично верифициран 

анализ на жизнеустойчивостта и самооценката в зряла възраст  в контекста 

на тенденциите в съвременното общество, едновременно поставяйки 



въпроси и давайки аргументирани отговори. Научният и практически опит 

на автора е обективизиран чрез прецизен, всеобхватен и системен анализ 

на ключови понятия от психологическата теория. Теодор Гергов е 

положил научноизследователските си усилия в широкото дискусионно 

поле на съвременната психология, фокусирани в конкретиката на едни от 

най-актуалните теми, свързани с възрастовата и педагогическата 

психология, с акцент върху геронтологията. Прочитът на теоретичната 

част на монографичния труд дава основание за оценяване на отличната 

степен на аналитична подготовка на автора.  

Системността в представянето оставя впечатлението за умения за 

композиране на знанията и правилното им излагане. В монографията 

могат да се разграничат няколко смислови акцента. На първо място е 

направен цялостен аналитико-интерпретативен обзор на традиционни и 

съвременни теоретични концепции за зрялата възраст. Критичният анализ 

е релевантен на тежестта на хабилитационен труд, едновременно задаващ 

въпроси, търсещ отговори и даващ решения. Друг смислов и концептуален 

акцент е поставен върху понятията жизнеустойчивост и самооценка. 

Аналитико-интерпретативният изследователски ракурс, предложен от 

Гергов представя, от една страна, обвързване на самооценката с 

целеполагането, от друга – с психичното благополучие, общуването, 

мотивацията и ценностната система като по този начин обобщава, 

систематизира и надгражда актуалните изследванията в полето на 

психологията на развитието. Прецизно формулираните цел, задачи и 

хипотези на емпиричното изследване, представено в монографията, са 

взаимообусловени. Те предполагат екзистенциално-феноменологичен и 

практико-приложен подход, който е реализиран успешно.  

Авторът умее да обобщава и интерпретира емпирична фактология. 

Съумява да отиде отвъд числовите данни и да достигне до дълбочината и 

същността на изследваните явления. От прецизния текст проличава 



отличната психологическа грамотност и компетентност на Теодор Гергов. 

Авторът е съумял в максимална степен да очертае сложната картина на 

битието на личността в зряла възраст, да изведе, изследва и анализира 

ключови понятия, да очертае проблемите и убедително да разкрие ролята 

и мобилизирането на ресурсите за справяне.  

Табличното и графичното представяне на резултатите кореспондират с 

текста на анализа, което е подходящо с оглед по-доброто разбиране от 

читателя.  

Втората монография Личностни аспекти на старостта. 

Монография. УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, ISBN 978-954-00-0011-4. 

(2015)., е издадена на базата на защитен дисертационен труд от автора на 

тема „Семейната среда и трудовата заетост като детерминанти на 

личностни различия в ранната старост“.  В монографията се разглежда 

психичният статус на възрастните като функция от начина на живот и 

доказва по категоричен начин социалната обусловеност на промените на 

личността. На фона на все по-застаряващото население темите, третиращи 

въпроси свързани с психиката и личността на старите хора звучат все по-

актуално.  

В монографията психичният статус на възрастните е анализиран 

като функция от начина им на живот. Може да се отбележи, че старостта е 

сложен и противоречив период от човешкия онтогенезис. Направеният 

литературен обзор и извършените изследвания категорично потвърждават 

тази теза. Стареенето касае всички нива на човешката психика като най-

нееднозначни са промените на личностно ниво. Описани и коментирани са  

и факторите, които обуславят личностния статус на стареещия, най-

значими от които са семейната среда, трудовата заетост и предразсъдъците 

относно старостта.  

Останалите публикации допълват и задълбочават монографичните 

изследвания като анализират различни аспекти от развитието на старите 



хора  - публикации № 5, 6, 9, 12, 15 и 20, а именно – основания да се 

отдели геронтопсихологията като самостоятелна научна област, влиянието 

на семейството и трудовата заетост за съхраняване на личността в третата 

възраст, носталгията и сантименталността в крос-културален аспект, 

самотата в старческа възраст.  

Научните търсения на автора са насочени и към учениците и 

студентите - публикации 3, 4, 10, 17. Операционализирани и изследвани са 

понятията самооценка и мотивация и ролята им за афилиация при 

студенти от хуманитарните специалности. Разгледани и коментирани са  и 

редица други проблеми, между които проблемите на работещите и 

неработещи младежи, психолого-педагогическите фактори за успех в 

училищна среда; възможностите за педагогическа и психологическа 

работа с деца със СОП. 

Акцент в интересите на Гергов е  зрялата възраст – публикации № 2 

и 8 – теоретични основания за периодизациите в зряла възраст и в 

конкретика –  проявите на ревност в интерпретирания възрастов период. 

Недвусмисленият извод по отношение на научната продукция на 

Теодор Гергов е, че тя се отличава със задълбоченост, изследователска 

прецизност, творчески подход и практическа приложимост. 

  4. Наукометрични показатели. 

Научната продукция на гл. ас. д-р Теодор Гергов покрива 

минималните наукометрични изисквания  по следния начин: 

- Група показатели А– 50 т.; 

- Група показатели В – 100 т.; 

- Група показатели Г – 262,5 т. 

- Група показатели Д - 235т. ; 

-        Група показатели Е – 51,8 т.. 

Общо  – 734,3 по всички показатели. 

5. Научни приноси. 



1. Компетентно анализирани и концептуализирани са традиционни, 

съвременни и непознати теории, обективиращи ключови за 

психологията понятия като „жизнеустойчивост“ и „социализация“ 

2. Теоретико-приложните проучвания на значимите за зрелостта 

закономерности обобщават, систематизират и надграждат 

актуалните изследванията в полето на психологията на развитието. 

3. Понятията са операционализирани като конструкти по начин, който 

позволява тяхното измерване, т.е. определяне на емпиричните 

индикатори за оценяването им и внедряването и използването им в 

практическата психологическа дейност. 

4. Систематизирани и обобщени са концептуалните основания за 

възрастовото периодизиране на зрелостта чрез открояване на 

съответстващите за всеки възрастов период специфики.  

5. Конструиран е авторски изследователски инструментариум, чрез 

който са проучени факторите, които влияят  върху самооценката и 

жизнеустойчивостта на личността в зряла възраст. Резултатите от 

проведените изследвания могат да се използват  като  източник на 

обективна информация и инструмент за психологическа работа с 

възрастните хора. 

6. Авторът отлично прилага системен подход, обвързващ научни 

интерпретации, емпирични проучвания, критичен анализ и 

практико-приложен модел за помагаща дейност. 

7. Диференцирани са редица закономерности в развитието на 

учениците, младежите и студентите, които имат формиращ и 

развиващ аспект като самочувствие, трудова активност, самооценка, 

мотивация за афилиация. 

8. Направени са редица проучвания, свързани със стареенето и 

проблемите на хората от третата възраст и са изведени значими 



обобщения, отнасящи се до съхраняването на личността на 

стареещия човек. 

9.  На основата на обобщен теоретичен и емпиричен опит, са 

направени конструктивни насоки за оказване на подкрепа на хората 

от третата възраст за успешното им преминаване през този 

възрастов период. 

10.  Във всички публикации са демонстрирани отлично формирани 

умения за прилагане на комплексен подход, при който всяко 

изследвано от автора явление е теоретично анализирано, емпирично 

проучено, подложено на критична рефлексия и съпроводено със 

съответно предложение за оптимизиране на дейностите главно в 

сферата на оказването на психосоциална подкрепа на хората от 

третата възраст.  

Кандидатът е добре разпознаваем и в научното пространство с 

набраните над изискуемия брой точки от цитирания в доклади от 

конференции, реферирани и нереферирани списания с научно 

рецензиране, монографии и колективни томове. 

По отношение на езика и стила на изложение текстовете на автора са 

понятийно адекватни, логично структурирани и лесно четивни. 

6. Преподавателска работа. 

Преподавателската работа на гл. ас. д-р Теодор Гергов е съсредоточена 

в сферата на психологията -  води лекции, семинарни занятия и 

упражнения по Възрастова психология, Психология на развитието на 

възрастните, Психология на стареенето и старостта, Педагогическа 

психология, Психология на педагогическото общуване, Психика и здраве, 

Еволюционна психология и др. Като е бил хоноруван преподавател е 

водил и упражнения по Геронтопсихология, Психология на личността, 

Диференциална психология.  



Обезпечеността на конкурса съответства на професионалния опит и 

квалификация на гл. ас. д-р Теодор Гергов, тъй като са в сферата предимно 

на психология на развитието и то на възрастните. Това се вижда от 

предоставената справка за учебната натовареност на конкурса за доцент.  

7. Бележки и препоръки. 

Запознаването ми с цялостната научна и академична активност на 

гл.ас.д-р Теодор Гергов, ми позволяват да направя следната препоръка 

– колегата да обезпечи водените от него учебни дисциплини с 

помагала, пособия, учебници, което е и подготовка за бъдещото му 

израстване като учен. 

8. Заключение.  

Като изразявам удовлетворението си от научните, експертните, 

преподавателските и изследователските постижения на кандидата и  

оценявам актуалността и значимостта на разработките му, давам своя 

положителен вот и препоръчвам на Уважаемото Научно жури да 

предложи на Факултетния съвет на Философски факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ да присъди на главен асистент Теодор Гергов 

научното звание „доцент” в професионално направление 3.2. 

Психология (педагогическа и възрастова психология/психология на 

развитието на възрастните), област на висше образование 3. Социални 

и правни науки, сигурност и отбрана. 

 

 

26.06.2022 г.                            Изготвил становището /………………………./ 

гр. Велико Търново                                                   /проф. д-р  В.Чавдарова/ 

 

 

 

 



 

  

 

 



The  candidate  for  associate  professor,  Chief  Assistant  Dr.  Teodor  Gergov

ADULTS /,  field  of  higher  education

the  department  of  competition  security  includes  academic  disciplines,

The  competition  was  announced  by  SWU  "Neofit  Rilski",  Philosophical

3.2.  PSYCHOLOGY /  PEDAGOGICAL  AND  AGE

"Neophyte  Rilski".

participant  in  a  competition  for  "Associate  Professor"

violations.  One  candidate  participates  in  the  competition  -  Chief  Assistant.  Dr.  Theodore

-  University  "St.  St.  Cyril  and  Methodius"

The  procedure  was  performed  precisely,  in  accordance  with

CHIEF  ASSISTANT  DOCTOR  TEODOR  KRASIMIROV

Department  of  Psychology,  SWU  "Neofit  Rilski"

STATE

3.  Social  and  legal  sciences,  security  and  defense,

falling  mainly  in  the  discussion  field  of  pedagogical  and  age

ends

Krasimirov  Gergov,  lecturer  at  the  Department  of  Psychology  at  SWU

1.  Information  about  the  candidate

PSYCHOLOGY /  PSYCHOLOGY  OF  DEVELOPMENT  OF

faculty,  for  the  needs  of  the  Department  of  Psychology.  Presented  by

Prepared  the  opinion:  Prof.  Dr.  Velislava  Atanasova  Chavdarova

GERGOV

the  normative  base  and  the  procedural  rules  of  SWU.  None  found

1.  Information  about  the  competition.

in  a  professional  direction

announced  in  the  State  Gazette,  issue  22  of  18.03.2022  for  the  needs  of

ABOUT  THE  WORKS  OF

psychology.

specialties  "Geography"  and  "Psychology"  and  a  master's  degree
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maturity,  UI  "Neofit  Rilski",  Blagoevgrad,  ISBN  978-954-00-0301-6.

therapy,  in  psychodrama,  a  course  in  Management  and  Development  of

professionalism  and  correctness.

SWU  and  others.  Uses  good  English.

He  has  indicated  numerous  trainings  in  which  he  has  participated  or  has  been

activity,  mainly  in  the  field  of  pedagogical  and  age  psychology.

successively  as  an  assistant,  and  later  as  a  chief  assistant  to

international  publications  and  a  handbook.  The  list  of  publications  that

the  editorial  board  of  the  Baltic  Journal  of  Career  Education  and

including  2  monographs,  one  of  which  is  a  defense  dissertation

pedagogical  and  age  psychology  ”.

He  is  a  member  of  prestigious  organizations  -  Union  of  Scientists  in  Bulgaria,  branch

of  trends  in  modern  society,  while  setting

"Social  Prevention"  at  SWU  "Neofit  Rilski".  Successfully  defends

the  professional  practice  of  the  psychologist,  a  course  for  work  with  TAT  and

2.  Description  and  evaluation  of  scientific  papers.

(2022)  presents  both  analytical  and  empirically  verified

are  submitted  for  review,  evidence  of  a  rich  publication

In  the  habilitation  work  "Sustainability  and  self-esteem  in

trainer.  He  has  a  number  of  training  certificates  -  more  positive

His  teaching  activity  is  characterized  by  creativity,  precision,

He  has  been  working  since  2014

Blagoevgrad;  Association  for  Science,  Education  and  Culture.  He  is  a  member  of

labor,  21  articles  and  reports  published  in  prestigious  Bulgarian  and

Management  ";  of  the  academic  journal"  Yearbook  of  Psychology  "of

Department  of  Psychology  at  SWU.

Rational  psychomotor  skills,  which  testifies  to  lasting  interest.

dissertation  and  acquires  the  educational  and  scientific  degree  "Doctor  of

Teodor  Gergov,  Ph.D.,  assisted  in  the  competition  for  associate  professor  with  scientific  papers,

analysis  of  resilience  and  self-esteem  in  adulthood  in  context
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The  author  is  able  to  summarize  and  interpret  empirical  facts.

degree  of  analytical  preparation  of  the  author.

The  analytical-interpretative  research  perspective  proposed  by

questions,  seeking  answers  and  giving  solutions.  Another  semantic  and  conceptual

psychology,  with  an  emphasis  on  gerontology.  The  reading  of  the  theoretical

interdependent.  They  suggest  existential-phenomenological  and

field  of  modern  psychology,  focused  on  the  specifics  of  some  of

developmental  psychology.  Precisely  formulated  goals,  objectives  and

modern  theoretical  concepts  of  adulthood.  Critical  analysis

motivation  and  value  system,  thus  summarizing,

of  key  concepts  from  psychological  theory.  It's  Teodor  Gergov

several  semantic  accents  can  be  distinguished.  It  comes  first

questions  and  giving  reasoned  answers.  Scientific  and  practical  experience

Systematic  presentation  leaves  the  impression  of  skills  for

Guergov  presents,  on  the  one  hand,  linking  self-esteem  with

It  manages  to  go  beyond  the  numerical  data  and  reach  its  depth

hypotheses  of  the  empirical  research  presented  in  the  monograph  are

practical-applied  approach,  which  has  been  successfully  implemented.

part  of  the  monographic  work  gives  grounds  for  evaluating  the  excellent

emphasis  is  placed  on  the  concepts  of  sustainability  and  self-esteem.

put  his  research  efforts  into  wide  discussion

made  a  comprehensive  analytical  and  interpretive  review  of  traditional  and

systematizes  and  builds  on  current  research  in  the  field  of

is  relevant  to  the  severity  of  habilitation  work,  simultaneously  setting

the  most  current  topics  related  to  age  and  pedagogy

composing  knowledge  and  presenting  it  correctly.  In  the  monograph

of  the  author  is  objectified  through  precise,  comprehensive  and  systematic  analysis

goal  setting,  on  the  other  hand  -  with  mental  well-being,  communication,

the  essence  of  the  studied  phenomena.  It  is  clear  from  the  precise  text
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on  old  age.

The  second  monograph  Personal  aspects  of  old  age.

up  to  date.

the  personality.  Against  the  background  of  an  aging  population,  the  topics  dealing  with

the  text  of  the  analysis,  which  is  appropriate  for  a  better  understanding  of

and  the  factors  that  determine  the  personal  status  of  the  elderly,  most

and  mobilizing  coping  resources.

this  thesis.  Aging  affects  all  levels  of  the  human  psyche  as  the  most

the  mental  status  of  adults  as  a  function  of  lifestyle  and

a  complex  and  contradictory  period  of  human  ontogenesis.  Made

the  existence  of  the  person  in  adulthood,  to  deduce,  explore  and  analyze

topic  "Family  environment  and  employment  as  determinants  of

Monograph.  UI  "Neofit  Rilski",  Blagoevgrad,  ISBN  978-954-00-0011-4.

the  excellent  psychological  literacy  and  competence  of  Teodor  Gergov.

The  monograph  analyzes  the  mental  status  of  adults

The  other  publications  supplement  and  deepen  the  monographs

changes  on  a  personal  level  are  ambiguous.  They  are  described  and  commented

significant  of  which  are  the  family  environment,  employment  and  prejudice

the  reader.

questions  related  to  the  psyche  and  personality  of  older  people  sound  more  and  more

personality  differences  in  early  old  age  ”.  The  monograph  discusses

key  concepts,  outline  the  problems  and  convincingly  reveal  the  role

literature  review  and  research  strongly  confirm

proves  in  a  definite  way  the  social  conditionality  of  the  changes  of

The  tabular  and  graphical  presentation  of  the  results  correspond  to

(2015).,  Was  published  on  the  basis  of  a  defended  dissertation  by  the  author  of

The  author  has  managed  to  outline  the  complex  picture  of

as  a  function  of  their  way  of  life.  It  can  be  noted  that  old  age  is

research  by  analyzing  various  aspects  of  the  development  of  the  elderly
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-  Group  of  indicators  E  -  51.8  points.

students  of  humanities.  Also  reviewed  and  commented

Teodor  Gergov  is  that  it  is  characterized  by  in-depth,  research

specifics  -  the  manifestations  of  jealousy  in  the  interpreted  age  period.

students  -  publications  3,  4,  10,  17.  They  have  been  operationalized  and  researched

Group  of  indicators  D  -  262.5  tons.

loneliness  in  old  age.

-

Group  of  indicators  A–  50  points;

Emphasis  in  Gergov's  interests  is  adulthood  -  publications  ÿ  2

The  scientific  production  of  Ch.  Assistant  Professor  Dr.  Teodor  Gergov  covers

of  the  family  and  employment  to  preserve  the  personality  in  the  third

school  environment;  opportunities  for  pedagogical  and  psychological

-

a  number  of  other  problems,  including  the  problems  of  workers  and

people  -  publications  ÿ  5,  6,  9,  12,  15  and  20,  namely  -  grounds  to

precision,  creative  approach  and  practical  applicability.

Total  -  734.3  on  all  indicators.

Group  indicators  B  -  100  points;

- Group  of  indicators  D  -  235t. ;

the  concepts  of  self-esteem  and  motivation  and  their  role  for  affiliation  in

The  unequivocal  conclusion  regarding  the  scientific  production  of

work  with  children  with  SEN.

age,  nostalgia  and  sentimentality  in  a  cross-cultural  aspect,

the  minimum  scientometric  requirements  as  follows:

-

and  8  -  theoretical  grounds  for  the  periodizations  in  adulthood  and  in

The  author's  scientific  research  is  also  aimed  at  her  students

unemployed  youth,  psychological  and  pedagogical  factors  for  success  in

separate  gerontopsychology  as  an  independent  scientific  field,  influence

4.  Scientometric  indicators.

5.  Scientific  contributions.
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3.  Concepts  are  operationalized  as  constructs  in  a  way  that

which  studied  the  factors  that  affect  self  -  esteem  and

the  resilience  of  the  individual  in  adulthood.  The  results  of

7.  A  number  of  regularities  in  the  development  of  are  differentiated

allows  their  measurement,  ie.  determining  the  empirical

the  conducted  research  can  be  used  as  a  source  of

pupils,  young  people  and  students  who  have  a  formative  and

developing  aspect  such  as  self-confidence,  work  activity,  self-esteem,

indicators  for  their  evaluation  and  their  implementation  and  use  in

objective  information  and  a  tool  for  psychological  work  with

motivation  for  affiliation.

8.  A  number  of  studies  have  been  done  on  aging  and

the  adults.

the  problems  of  the  elderly  and  are  derived  significant

1.  Competently  analyzed  and  conceptualized  are  traditional,

practical  psychological  activity.

modern  and  unknown  theories  objectifying  key  for

4.  The  conceptual  grounds  for  are  systematized  and  generalized

6.  The  author  perfectly  applies  a  systematic  approach,  binding  scientific

psychology  concepts  such  as  "sustainability"  and  "socialization"

age  periodization  of  maturity  by  highlighting

interpretations,  empirical  studies,  critical  analysis  and

regularities  summarize,  systematize  and  upgrade

2.  Theoretical  and  applied  studies  of  the  significant  for  maturity

the  specifics  for  each  age  period.

practical-applied  model  for  supporting  activity.

current  research  in  the  field  of  developmental  psychology.

5.  An  author's  research  toolkit  has  been  constructed  through
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10.  In  all  publications  are  demonstrated  perfectly  formed

scored  above  the  required  number  of  points  cited  in  reports  from

conferences,  peer-reviewed  and  non-peer-reviewed  journals  with  scientific

exercises  in  Age  Psychology,  Psychology  of  Development  of

skills  to  apply  a  comprehensive  approach  in  which  each

reviews,  monographs  and  collective  volumes.

adults,  Psychology  of  aging  and  old  age,  Pedagogical

psychology,  Psychology  of  pedagogical  communication,  Psyche  and  health,

the  phenomenon  studied  by  the  author  is  theoretically  analyzed,  empirically

In  terms  of  language  and  style  of  presentation,  the  author's  texts  are

Evolutionary  psychology,  etc.  He  was  a  part-time  teacher

led  exercises  in  Gerontopsychology,  Personality  Psychology,

conceptually  adequate,  logically  structured  and  easy  to  read.

Differential  psychology.

summaries  relating  to  the  preservation  of  the  personality  of

studied,  subjected  to  critical  reflection  and  accompanied  by

the  aging  man.

corresponding  proposal  for  optimization  of  activities  mainly  in

6.  Teaching  work.

9.  Based  on  generalized  theoretical  and  empirical  experience,  are

the  field  of  providing  psychosocial  support  to  people  from

The  teaching  work  of  Ch.  Assistant  Professor  Dr.  Teodor  Gergov  is  focused

from  the  third  age  for  their  successful  passage  through  this

made  constructive  guidelines  for  providing  support  to  people

the  third  age.

in  the  field  of  psychology  -  conducts  lectures,  seminars  and

age  period.

The  candidate  is  well  recognizable  in  the  scientific  space  with
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Chief  Assistant  Dr.  Teodor  Gergov,  allow  me  to  make  the  following  recommendation

positive  vote  and  I  recommend  to  the  Honorable  Scientific  Jury  to

proposed  to  the  Faculty  Council  of  the  Faculty  of  Philosophy  of  SWU

Veliko  Tarnovo

-  the  colleague  to  provide  the  academic  disciplines  led  by  him  with

"Neofit  Rilski"  to  award  to  chief  assistant  Teodor  Gergov

Prepared  the  opinion /………………………./

/  prof.  Dr.  V.  Chavdarova /

aids,  aids,  textbooks,  which  is  also  a  preparation  for  his  future

the  scientific  title  "Associate  Professor"  in  the  professional  field  3.2.

Psychology  (pedagogical  and  age  psychology /  psychology  of

The  security  of  the  competition  corresponds  to  the  professional  experience  and

growing  up  as  a  scientist.

qualification  of  ch.  Assistant  Professor  Dr.  Teodor  Gergov,  as  they  are  in  the  field  mainly

8.  Conclusion.

adult  development),  field  of  higher  education  3.  Social

of  developmental  psychology  in  adults.  This  can  be  seen  from

Expressing  my  satisfaction  with  the  scientific,  expert,

and  legal  sciences,  security  and  defense.

7.  Notes  and  recommendations.

the  reference  provided  for  the  study  load  of  the  competition  for  associate  professor.

the  teaching  and  research  achievements  of  the  candidate  and

June  26,  2022

My  acquaintance  with  the  overall  scientific  and  academic  activity  of

I  appreciate  the  topicality  and  significance  of  his  works,  I  give  my  own
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