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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Стоил Мавродиев 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

на Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки 

професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Пси-

хология на развитие на възрастните)) 

 

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022 г. и в интер-

нет-страница на Югозападен университет „Неофит Рилски“ за нуждите на катедра „Психо-

логия“ към Философски факултет, като кандидат участва гл. ас. д-р Теодор Красимиров 

Гергов от ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № 898/16.05.2022 на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

съм определен за член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ в ЮЗУ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Пси-

хология на развитие на възрастните)), обявен за нуждите на катедра „Психология“  към 

Философски факултет. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат гл. ас. д-р Теодор 

Красимиров Гергов от катедра „Психология“ при ЮЗУ „Н. Рилски“. 

 

Представеният от гл. ас. д-р Теодор Гергов комплект материали на хартиен носител е в 

съответствие с Вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ, и включва 

следните документи: 

– Молба по образец; 

– Автобиография; 

– Дипломи; 

– Справка за изпълнение на минималните национални и допълнителни изисквания; 
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– Анотации на материалите; 

– Самооценка на научните приноси; 

– Декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 

– Свидетелства и сертификати от обучения; 

– Справка за цитиранията; 

– Публикациите и др. 

Кандидатът гл. ас. д-р Теодор Гергов е приложил общо 21 научни труда, от които: 2 

монографии, 1 студия, 1 наръчник за студенти (в съавторство) и 17 статии, 3 от които са 

публикувани в списания, реферирани и индексирани в световни бази данни. Приемат се за 

рецензиране всички представени от кандидата (описани по-горе) общо 21 научни труда, които 

са извън дисертацията и се отчитат при крайната оценка.  

Кратки биографични данни на кандидата 

Професионалната подготовка, специализациите, преподавателската и науч-

но-изследователската дейност на Теодор Гергов са пряко свързани с обявения конкурс по 

Педагогическа и възрастова психология.  

Кандидатът е магистър по психология със специализация „Социална превенция“; доктор 

по психология; от 2010 г. (първоначално като хонорован асистент) преподава дисциплини от 

областта на Педагогическата и възрастова психология, в частност – психология на развитие на 

възрастните. 

Личните ми впечатления от всички материали, в т.ч. от дисертационния труд и публи-

кациите на кандидата са, че той се е развивал целенасочено и мотивирано в областта на Пе-

дагогическата и възрастова психология, в частност – психологията на развитие на възраст-

ните. 

 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ преподава учебните дис-

циплини от кръга на Педагогическата и възрастовата психология. Същият работи активно със 

студенти като ментор и ръководител на дипломанти.  

Учебно-педагогическата дейност съответства напълно на профила на обявения конкурс.  

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата: 
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Гл. ас. д-р Теодор Гергов кандидатства с две монографии. Първата монография „Жиз-

неустойчивост и самооценка през зрелостта“ (2022) (Показател 3 – Хабилитационен труд, 

монография) е стойностно теоретико–емпирично изследване на екзистенциалните въпроси за 

връзката между жизнената устойчивост и самооценката през периода на зрелостта. Очерта-

ните параметри и съдържание на конструкта жизнеустойчивост е един от приносите на труда. 

А проведеното емпирично изследване допълва тази оценка, още повече, авторът сам е конс-

труирал и апробирал диагностичен инструмент. Получените данни са свързани с со-

цио-демографски характеристики и очертават интересни тенденции за изследваната възраст.  

Втората монография (показател 5 – Публикувана книга на базата на защитен дисерта-

ционен труд) е „Личностни аспекти на старостта” (2015). С нея гл. ас. Гергов засвидетелства 

трайният си интерес към психологията на старостта. Трудът разкрива многоаспектно и хо-

листично въпросите на старостта, в частност – личностните й измерения. Авторът застъпва 

позицията, че старият човек трябва да се възприема като пълноценна личност, подплатена с 

опита и рутината на времето; хората в „третата възраст“ трябва да бъдат възприемани като 

активни субекти, като диригенти на своя собствен живот, хора, които все още могат да дават и 

получават. Този подход е в съзвучие със съвременните нагласи. За да очертае цялостното 

състояние на старостта, д-р Гергов разглежда стареенето на психофизиологично ниво, след 

това стареенето се изследва в когнитивен аспект и на личностово равнище. Изследвани са 

базисните детерминанти на личностни различия в старостта. Това са: семейната среда, тру-

довата заетост и ейджизма. Друг принос на рецензирания труд е изследването на психичните 

феномени, типични за старостта: носталгия и сантименталност, самотата, себеприемането – 

във връзка с локуса на контрола и нагласите относно смъртта. Ценни са практическите насоки, 

които дава д-р Гергов за подобряване на животът на хората в периода на ранната старост, 

които биха подпомогнали ръководителите на социални институции. Със своята всеобхват-

ност, монографията запълва една празнота в българската психология. С богатата емпирична 

фактология и обобщения, тя ще бъде ценно помагало както за студенти, така и за специалисти, 

работещи с възрастни хора. 

Двете монографии показват, че кандидатът има компетентностите целенасочено да 

поставя и изследва хипотези в полето на възрастовата и педагогическа психология. Самите 

изследвания са задълбочени и се отличават с пректико-прилжоните си резултати и стойност. 

„Наръчник за студенти“ (в съавторство) (Показател 21) е дидактическо пособие, което е 

своеобразен пътеводител за студентите от МП „Училищна психология“, дистанционна форма 

на обучение. 
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Статиите, публикувани в научни списания и сборници от научни конференции, в т.ч. във 

вторични бази данни изследват различни психични аспекти на периода на старостта като: 

самооценка и мотивация за афилиация, ревността, кризите и др. 

Друг кръг въпроси, разработени в статиите и научните доклади, са свързани с психо-

логията на ранната зрялостност (младост), както и на проблеми на педагогическата психоло-

гия. В полето на психологията на дейността и педагогическата психология са изследванията в 

областта на спортната психология. 

Както беше отбелязано по-горе – три от статиите са публикувани в литературни иточ-

ници, индексирани в световни бази данни; останалите статии и доклади са поместени в ре-

ферирани списания и Сборници от научни конференции. Всички статии и доклади имат нау-

чен характер.  

 

Приноси (научни, научно-приложни, приложни) и цитирания 

Приемам самооценката на приносите, направена от кандидата. 

Приносите на кандидатът за заемане на академичната длъжност „доцент“ могат да бъдат 

обобщени по следния начин:  

1. Целенасочено и задълбочено е изследван периодът на старостта. В съдържателно 

отношение е разработен конструктът „жизнеустойчивост“. 

2. В полето на стареенето и старостта са и емпиричните изследвания на феномени като: 

самооценка, тревожност, самочувствие и др. 

3. Изследвания в други възрастови периоди. 

4. Разработване на въпроси от областта на възрастовата и педагогическа психология, по 

специално – на учебната дейност. 

Кандидатът за доцент е цитиран от други автори в научни издания, което означава, че 

неговите публикации са приети и оценени положително. Цитиранията са по същество и в 

положителен смисъл, т.е. авторите приемат тезите на Т. Гергов.  

Приносите на кандидата могат да бъдат причислени към групата: „доказване с нови 

средства на съществени нови страни на вече съществуващи научни области, проблеми, тео-

рии, хипотези; създаване на нови класификации, методи, конструкции, технологии; получа-

ване на потвърдителни факти“.  
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Считам, че приносите са лично дело и заслуга на кандидата. 

Кандидатът покрива количествените показатели на критериите за заемане на акаде-

мичната длъжност „доцент“. 

3. Критични забележки и препоръки 

Нямам критични бележки. Препоръчвам да продължи и в бъдеще разработване на 

други проблеми в полето на геронтопсихологията.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Документите и материалите, представени от гл. ас. д-р Теодор Гергов  отговарят на 

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на ака-

демичния състав в ЮЗУ „Н. Рилски“.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни трудове, публикувани след 

материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“. В работите на кандидата има ори-

гинални научни и приложни приноси, които са получили признание като три от тях са пуб-

ликувани в списания и научни сборници, индексирани в световни бази данни. Публикациите 

имат както научно-теоретична стойност, така и практическа приложимост; част от тях са 

пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на гл. 

ас. д-р Гергов е несъмнена.  

Постигнатите от гл. ас. д-р Теодор Гергов резултати в учебната и науч-

но-изследователската дейност напълно съответстват на ЗРАСРБ. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

убедено давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да изготви 

доклад-предложение до Факултетния съвет на Философски факултет за избор на гл. ас. д-р 

Теодор Гергов на академичната длъжност „доцент“ в ЮЗУ „Н. Рилски“ по професионално 

направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Психология на раз-

витие на възрастните)). 

 

01.07.2022 г.  Изготвил становището: ............................................. 

               доц. д-р Стоил Мавродиев 

 



OPINION 

by Assoc. Prof. Stoil Mavrodiev, PhD. 

of the materials submitted for participation in the competition 

to occupy the academic position of "associate professor" 

of Sout-West University "Neofit Rilski" 

by field of higher education 3. Social, economic and legal sciences 

professional direction 3.2. Psychology (Pedagogical and Age Psychology (Adult 

Developmental Psychology)) 

 

 

In the competition for "docent", announced in the State Gazette, no. 22 of 18.03.2022 

and on the Internet page of Sout-West University "Neofit Rilski" for the needs of the 

"Psychology" department at the Faculty of Philosophy, as a candidate ch. Teodor Krasimirov 

Gergov, PhD, from Neofit Rilski University of Applied Sciences. 

 

1. General presentation of the procedure and the candidate 

By order No. 898/16.05.2022 of the Rector of Sout-West University "Neofit Rilski", I 

have been appointed as a member of the scientific jury of a competition for the academic 

position of "associate professor" at SSU in the field of higher education 3. Social, economic 

and legal sciences, professional direction 3.2. Psychology (Pedagogical and Age Psychology 

(Psychology of Adult Development)), announced for the needs of the Department of 

Psychology at the Faculty of Philosophy. 

To participate in the announced competition, only one candidate, ch. Assistant Professor 

Teodor Krasimirov Gergov, Ph.D., from the Department of Psychology at the SWU “N. Rilski". 

 

The presented by Ch. Assistant Professor Teodor Gergov, a set of materials in paper 

format is in accordance with the Internal Rules for the Development of the Academic Staff of 

the University of Southern Georgia, and includes the following documents: 



– Application form; 

– Autobiography; 

– Diplomas; 

– Certificate of fulfillment of the minimum national and additional requirements; 

– Annotations of the materials; 

– Self-assessment of scientific contributions; 

– Declaration of originality and authenticity of the attached documents; 

– Training certificates and certificates; 

– Reference for citations; 

– Publications, etc. 

 

The candidate Ch. assistant prof. Teodor Gergov, PhD. has submitted a total of 21 

scientific works, of which: 2 monographs, 1 study, 1 handbook for students (co-authored) and 

17 articles, 3 of which have been published in journals, referenced and indexed in global 

databases . All 21 scientific works submitted by the candidate (described above) are accepted 

for review, which are outside the dissertation and are taken into account in the final evaluation. 

 

Brief biographical data of the applicant 

The professional training, specializations, teaching and research activity of Teodor 

Gergov are directly related to the announced competition in Educational and Age Psychology. 

The candidate has a master's degree in psychology with a specialization in "Social 

Prevention"; Doctor of Psychology; since 2010 (initially as a part-time assistant) he has been 

teaching disciplines in the field of Educational and Age Psychology, in particular - Psychology 

of Adult Development. 

My personal impressions of all materials, incl. from the candidate's dissertation work 

and publications are that he developed purposefully and motivatedly in the field of Pedagogical 

and age psychology, in particular - the psychology of adult development. 



 

2. General characteristics of the applicant's activity 

The candidate for the academic position "associate professor" teaches the academic 

disciplines of Pedagogical and Age Psychology. He works actively with students as a mentor 

and supervisor of graduates. 

The teaching-pedagogical activity fully corresponds to the profile of the announced con-

course. 

Evaluation of the candidate's scientific and scientific-applied activity: 

Ch. Assistant Professor Teodor Gergov, Ph.D., applied with two monographs. The first 

monograph "Life Resilience and Self-Esteem in Adulthood" (2022) (Indicator 3 - Thesis, 

monograph) is a valuable theoretical-empirical study of existential questions about the 

relationship between life resilience and self-esteem in adulthood. Outlined parameters and 

content of the construct sustainability is one of the contributions of the work. And the conducted 

empirical research complements this assessment, moreover, the author himself constructed and 

approved a diagnostic tool. The obtained data are related to socio-demographic characteristics 

and outline interesting trends for the studied age group. 

The second monograph (indicator 5 – Published book based on defended dissertation 

work) is "Personal Aspects of Old Age" (2015). With her ch. Associate Professor Gergov 

testified to his permanent interest in the psychology of old age. The work reveals multifaceted 

and holistic issues of old age, in particular – its personal dimensions. The author advocates the 

position that the old person should be perceived as a full-fledged person, padded with the 

experience and routine of time; people in the "third age" should be seen as active subjects, as 

conductors of their own lives, people who can still give and receive. This approach is in tune 

with modern attitudes. To outline the overall state of old age, Dr. Gergov examines aging on a 

psychophysiological level, then aging is examined cognitively and on a personal level. The 

basic determinants of personality differences in old age have been investigated. These are: 

family environment, employment and ageism. Another contribution of the reviewed work is the 

study of mental phenomena typical of old age: nostalgia and sentimentality, loneliness, self-

acceptance - in relation to the locus of control and attitudes about death. The practical guidelines 

given by Dr. Gergov for improving the lives of people in the period of early old age, which 

would help the heads of social institutions, are valuable. With its comprehensiveness, the 



monograph fills a void in Bulgarian psychology. With a wealth of empirical evidence and 

generalisations, it will be a valuable resource for both students and professionals working with 

older people. 

 

The two monographs show that the candidate has the competences to purposefully pose 

and investigate hypotheses in the field of age and pedagogical psychology. The research itself 

is thorough and distinguished by its practical results and value. 

"Handbook for students" (co-authored) (Indicator 21) is a didactic aid, which is a kind 

of guide for students of the MP "School Psychology", a distance form of education. 

The articles published in scientific journals and proceedings of scientific conferences, 

including in secondary databases explore various mental aspects of the period of old age such 

as: self-esteem and affiliation motivation, jealousy, crises, etc. 

Another range of issues developed in the articles and scientific reports are related to the 

psychology of early maturity (youth), as well as problems of pedagogical psychology. In the 

field of activity psychology and pedagogical psychology are studies in the field of sports 

psychology. 

 

As noted above – three of the articles were published in literature journals indexed in 

global databases; the rest of the articles and reports are placed in refereed journals and 

Proceedings of scientific conferences. All articles and reports are scientific in nature. 

 

Contributions (scientific, scientific-applied, applied) and citations 

I accept the self-assessment of contributions made by the applicant. 

The contributions of the candidate for the academic position "docent" can be 

summarized as follows: 

1. The period of old age was purposefully and thoroughly investigated. In terms of 

content, the construct "sustainability" has been developed. 

2. In the field of aging and old age are also empirical studies of phenomena such as: 

self-esteem, anxiety, self-esteem, etc. 



3. Studies in other age periods. 

4. Development of questions from the field of age and pedagogical psychology, in 

particular - of educational activities. 

The associate professor candidate has been cited by other authors in scientific 

publications, which means that his publications have been accepted and evaluated positively. 

Quotations are substantive and in a positive sense, ie. the authors accept the theses of T. Gergov. 

The candidate's contributions can be attributed to the group: "proving with new means 

essential new aspects of already existing scientific fields, problems, theories, hypotheses; 

creation of new classifications, methods, constructions, technologies; finding corroborating 

facts'. 

 

I believe that the contributions are a personal matter and merit of the candidate. 

The candidate meets the quantitative indicators of the criteria for occupying the 

academic position "associate professor". 

3. Critical remarks and recommendations 

I have no critical notes. I recommend that further development of other problems in the 

field of gerontology be continued in the future. 

 

CONCLUSION 

The documents and materials presented by chap. assistant professor Dr. Teodor Gergov 

meet all the requirements of the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic 

of Bulgaria, the Regulations for the Implementation of the Law on the Development of the 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Internal Rules for the Development of the 

Academic Staff at the SWU "N. Rilski". 

The candidate in the competition has submitted a significant number of scientific works 

published after the materials used in the defense of the Educational and Scientific Degree 

"doctor". The candidate's works contain original scientific and applied contributions that have 

received recognition, three of which have been published in journals and scientific collections 

indexed in global databases. The publications have both scientific and theoretical value and 



practical applicability; some of them are directly oriented towards academic work. The 

scientific and teaching qualification of Ch. Dr. Gergov is unquestionable. 

The achievements of Ch. assistant professor Dr. Teodor Gergov, the results in the 

educational and scientific-research activities fully correspond to the Law on the Development 

of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

After getting acquainted with the materials and scientific works presented in the 

competition, analyzing their significance and the scientific, scientific-applied and applied 

contributions contained in them, I confidently give my positive assessment and recommend the 

Scientific Jury to prepare a report-proposal to the Faculty Council of the Faculty of Philosophy 

for choosing ch. assistant professor Dr. Teodor Gergov at the academic position of "associate 

professor" at SWU "N. Rilski" by professional direction 3.2. Psychology (Pedagogical and Age 

Psychology (Adult Developmental Psychology)). 

 

 

 

01. 07. 2022      Prepared the opinion: ............................. 

            Associate Prof. Stoil Mavrodiev, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


