
С Т А Н О В И Щ Е 
 

 
от доц. д-р Биляна Бойкова Йорданова, 

Югозападен университет „Неофит Рилски”, 

Философски факултет, Катедра „Психология“, 

за научните трудове на гл. ас. д-р Теодор Красимиров Гергов, 

участник в конкурс за академичната длъжност „доцент“ 

в ПН 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология (Психология на 

развитието на възрастните)), обявен в Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022 г. 

 

Информация за конкурса: 

Конкурсът за академичната длъжност „доцент“ е обявен от Катедра 

„Психология“ към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Спазени са 

предвидените законови срокове и процедурни изисквания. Единствен участник в 

конкурса е гл. ас. д-р Теодор Гергов. 

Информация за кандидата: 

Теодор Красимиров Гергов е възпитаник на  ЮЗУ „Неофит Рилски“. През 

2003 придобива магистърска степен „Социална превенция”, а през 2013 защитава 

докторска степен по „Педагогическа и възрастова психология” на тема: 

„Семейната среда и трудовата заетост като детерминанти на личностните 

различия в ранната старост”. Кандидатът представя и документи удостоверяващи 

придобиването на съвременни психологически умения като резултат от 

допълнителни обучения и тренинг програми. 

Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност: 

Законът за развитие на академичния състав и правилниците за прилагане на 

закона, задължават кандидатите за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

да отговарят на определени условия. Смятам, че  кандидатът изпълнява тези 

условия: притежава образователната и научна степен „доктор“ по научната 

специалност, по която е обявен конкурсът; заема академичната длъжност главен 

асистент от 2018 г., участва в конкурса със самостоятелен хабилитационен труд - 

„Жизнеустойчивост и самооценка през зрелостта”, който не повтаря темата на 

докторската дисертация. Документацията, представена от кандидата, дава 

нужната информация и е изрядно оформена.  По отношение на количествените 

показатели Теодор Гергов  представя: 



1) за изискванията от Група А (50 точки) и Група В (100 точки), което 

напълно удовлетворява националните изисквания. 

2) за изискванията от Група Г при минимален изискуем праг от 200 т. гл. ас. 

д-р Теодор Гергов е постигнал 262,5 точки, като са представени 1 монография, 

която не е хабилитационен труд, 3 статии, публикувана в научни издания 

реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна информация, 

14 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове, 1 студия в 

нереферирано списание с научно рецензиране. Кандидатът извън публикациите 

за конкурса представя и 4 статии доказващи изпълнение на показател Г за ОНС 

доктор /35 точки/. 

3) за изискванията от Група Д показатели при минимален праг от 50 точки 

гл. ас. Теодор Гергов е постигнал общо 235 точки с цитирания на негови трудове 

като автор, в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни 

бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове; 

цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране; цитирания 

или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране. 

4) за изискванията от Група Е при минимален праг от 30 точки  отбелязва 

общо 51,8 точки с постигнатите резултати както следва: 2 участия в национални и 

международни изследователски и образователни проекти и 1 участие като автор 

на учебно-методическо ръководство, което се използва в университетската 

мрежа. 

 В обобщение на изпълнението на  по всички групи показатели (А + В + Г + Д 

+ Е) Теодор Гергов доказва покриване на 734.3 точки от изискуемите минимални 

430 точки. 

Оценка на представените научни трудове на кандидата и приносни 
моменти: 

В обявения конкурс Теодор Гергов представя научна продукция, която е по 

темата на обявения конкурс. Спазено е законовото изискване за публикуван 

хабилитационен труд. Монографиите, статиите и студиите на кандидата 

обхващат няколко взаимосвързани научни направления: 1) Психологични 

особености на зрелостта; 2) Психологични аспекти на стареенето и старостта и 3) 

Психолого-педагогически измерения на учебната дейност. 



В настоящия конкурс Теодор Гергов представя монографичен 

(хабилитационен) труд и други публикации. Хабилитационният труд е на тема 

„Жизнеустойчивост и самооценка през зрелостта“. В него е реализирано 

изследване сред лица от всички периоди на зрелостта. Установена е 

статистически значима положителна корелация между жизнеустойчивостта и 

общата самооценка. Доказва се сходство в модела на изменение на двата 

психични феномена под въздействието на базисни социално-демографски 

фактори. Предложен е модел за работа с феномените жизнеустойчивост и 

самооценка и е разработен тестови метод за измерването на жизнеустойчивостта. 

В контекста на изследователските интереси на Теодор Гергова, свързани с 

психологични особености на зрелостта се открояват следните научни приноси 

включващи систематизиране концепциите за възрастовото периодизиране на 

зрелостта и са представени  особеностите на  възрастови периоди. Установени са 

интересни корелации между психически конструкти  като самочувствие, 

активност, настроение, ревност и тяхното проявление в различните периоди на 

зрелостта. 

В рамките на изследването на психологичните аспекти на стареенето и 

старостта се открояват следните приносни моменти включващи конструиране на 

авторска методика измерваща  сантименталността и носталгията при лица в 

периода на старостта. Реализирани са изследвания даващи информация за 

психичните феномени като самота и самоприемане в края на живота и са 

предложени конкретни препоръки и насоки за практико-приложна дейност в 

посока подобряване на психичния статус на стария човек. 

Изследванията на Теодор Гергов в сферата на психолого-педагогически 

измерения на учебната дейност са посочени личностните и професионални 

качества, както и психолого-педагогическите подходи и стратегии за справяне в 

различни ситуации за подобряване на взаимодействието с учащите и допринасят 

за резултатността на обучението. Изведени са техники на работа с талантливи 

деца и юноши и такива, упражняващи шахмат, като спортна и интелектуална 

дейност. Освен това Теодор Гергов прави и препратки към предизвикателствата 

пред съвременната образователна система, а именно учениците със специфични 

образователни потребности (СОП), където систематизира фундаменталните 

постановки. 



От направената проверка на представените материали за конкурса, 

нарушения в процедурата не са констатирани. Спазени са всички нормативни 

изисквания. Въз основа на запознаването с документите на кандидата по 

конкурса и оценка на представените от него публикации и документален 

доказателствен материал, бих направила следните изводи и заключения: 1) 

Представена е и е приета за оценка достатъчна по обем, несвързана с първата 

хабилитация научна продукция. 2) Авторът е разпознаваем и цитиран в научната 

литература. 3) В своята съвкупност рецензираните публикации съдържат 

съществени научноприложими резултати и теоретични обобщения и решения на 

проблемите в областта на Педагогическата и възрастовата психология. 4) 

Безспорно приемам приносите, за които се претендира в представените 

публикации на гл. ас. д-р Теодор Гергов. 

Не на последно място споделям мнението, че в академичната общност и 

извън нея гл. ас. д-р Теодор Гергов е определян като трудолюбив и отговорен 

човек. Неговата способност да комуникира професионално както с колеги-

преподаватели, така и с представители от практиката и студенти е безспорно 

призната и допринася за високото качество на осъществяваните от него 

преподавателска и научно-изследователска дейности. 

Заключение: 

Смятам, че гл. ас. д-р Теодор Гергов покрива напълно изискванията за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в съответствие с националния 

правилник за прилагане на ЗРАС в Република България. Въз основа на 

направените оценки за научната и преподавателската дейност на кандидата, 

гласувам с ДА и подкрепям кандидатурата на гл. ас. д-р Теодор Красимиров 

Гергов за академичната длъжност „доцент“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

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

професионално направление 3.2. „Психология“, научна специалност 

(Педагогическа и възрастова психология (Психология на развитието на 

възрастните)).  

 

гр. Благоевград       Становище от: ……………….. 

02.07.2022г.           /доц. д-р Биляна Йорданова/ 

 



O P I N I O N 
 

 
from Assoc. Prof. Bilyana Boykova Yordanova, PhD 

South- West University “Neofit Rilski” 

Philosophy Faculty, Department of Psychology 

for Assist. Prof. Teodor Gergov’s scientific works,  

as participant in the competition for the academic position "associate professor" 

in professional field 3.2. Psychology (Educational and Developmental Psychology 

(Psychology of Adult Development)), announced in the State Gazette, №. 22 of 

18.03.2022 

 

Information about the competition: 

The competition for the academic position "Associate Professor" has been 

announced by the Department of Psychology at the Faculty of Philosophy of “Neofit 

Rilski” University. The statutory deadlines and procedural requirements have been met. 

The only participant in the competition is Assist. Prof. Teodor Gergov.PhD. 

Information about the participant: 

Teodor Krasimirov Gergov is a graduate of SWU “Neofit Rilski” Blagoevgrad. In 

2003, he acquired a master's degree in "Social Prevention", and in 2013, he defended his 

doctor’s degree in "Educational and Developmental Psychology" on the topic: "Family 

environment and employment as determinants of personality differences in early old 

age". The candidate also presents documents certifying the acquisition of modern 

psychological skills through additional educational and training programs. 

Fulfillment of the requirements for occupying the academic position: 

The law of academic staff's development and the regulations for its 

implementation oblige the candidates for the academic position "associate professor" to 

meet certain conditions. I do believe that the candidate fulfills these conditions: holds 

the educational and scientific degree "doctor" in the scientific specialty for which the 

competition is announced; holds the academic position of Assist. Prof. since 2018, 

participates in the competition with an independent habilitation thesis - "Resilience and 

self-esteem during adulthood", which does not repeat the topic of his doctoral 

dissertation. The documentation submitted by the applicant provides the necessary 

information and is properly formatted. Regarding quantitative indicators, Teodor 

Gergov presents: 



1) for the requirements of Group A (50 scores) and Group V (100 scores), which 

fully satisfies the national requirements. 

2) for the requirements from Group G with a minimum required threshold of 200 

scores, assistant professor  Teodor Gergov, PhD achieved 262.5 scores. He presents one 

monograph, which is not a habilitation work, 3 articles published in scientific 

publications referenced and indexed in world-famous databases with scientific 

information, 14 papers and reports, published in non-refereed peer-reviewed journals 

or published in edited collective volumes, 1 article in a non-refereed peer-reviewed 

journal. In addition to the publications for the competition, the candidate also submits 4 

articles proving the fulfillment of indicator G for educational and scientific degree 

“doctor” (35 scores). 

3) for the requirements of Group D indicators at a minimum threshold of 50 scores 

Assist. Prof. Teodor Gergov, PhD has achieved 235 scores with citations of his works as 

an author; citations or reviews in scientific publications, referenced and indexed in 

world-famous databases with scientific information, or in monographs and collective 

volumes; citations in peer-reviewed monographs and collective volumes; citations or 

reviews in non-refereed peer-reviewed journals. 

4) for the requirements of Group E, with a minimum threshold of 30 scores Gergov 

achieves  51.8 scores as follows: 2 participations in national and international research 

and educational projects and 1 participation as an author of a teaching-methodical 

guide, which is used in the university network. 

  In summary of the performance of all groups of indicators (A + V + G + D + E),1 

Teodor Gergov proves coverage of 734.3 scores out of the required minimum 430 

scores. 

Assessment of candidate's presented scientific works and contributions: 
According to present competition, Teodor Gergov presents scientific production 

that corresponds the announced competition. The statutory requirement for a published 

habilitation thesis has been met. The candidate's monographs, articles and studies cover 

several interrelated scientific areas: 1) Psychological features of maturity; 2) 

Psychological aspects of aging and old age, and 3) Psycho-pedagogical dimensions of 

educational activity. 

                                           
1 Note: In English, the order is as follows: A + C + D + E + F. “B” indicator means DSc. degree and it is not 

competition’s mandatory requirement. 



Here, Teodor Gergov presents a monographic (habilitation) work and other 

publications. The habitational work is on "Resilience and self-esteem in adulthood". In 

which, a study was carried out among persons of all periods of maturity. A statistically 

significant positive correlation was found between resilience and general self-esteem. A 

similarity in the pattern of change of the two mental phenomena under the influence of 

basic socio-demographic factors is proven. A model for working with the phenomena of 

resilience and self-esteem is proposed, and an objective-test method for measuring 

resilience is developed. 

Over the context of Teodor Gergova's research interests related to psychological 

features of maturity, the following scientific contributions stand out, including the 

systematization of the concepts of age periodization of maturity and features of age 

periods are presented. Attention-grabbing correlations have been established between 

mental constructs such as self-esteem, activity, mood, jealousy and their manifestation 

in different periods of maturity. 

Within the framework of the study of the psychological aspects of aging and old 

age, the following contributing points stand out, including the construction of an 

author's methodology measuring sentimentality and nostalgia in persons during the 

period of old age. Research has been carried out providing information on mental 

phenomena such as loneliness and self-acceptance at the end of life, and specific 

recommendations and guidelines have been proposed for practical-applied activity in 

direction of improving mental status of old person. 

Teodor Gergov's researches in the field of psycho-pedagogical dimensions of 

educational activity indicate personal and professional qualities, as well as psycho-

pedagogical approaches and coping strategies in various situations for improving 

interaction with students and contribute the effectiveness of training. Techniques of 

working with talented children and adolescents and those practicing chess as a sports 

and intellectual activity are presented. In addition, Teodor Gergov makes references to 

the challenges facing the modern education system, namely students with special 

educational needs, where he systematizes the fundamental assumptions. 

According competition's submitted materials verification, there are no procedure’s 

contraventions. All regulatory requirements have been met. Based on the acquaintance 

with the candidate's documents for the competition and evaluation of the publications 

and documentary evidence presented by him, I would draw the following conclusions: 



1) A scientific production of sufficient volume was presented and accepted for 

evaluation unrelated to the main habilitation work, 2) The author is recognizable and 

cited in scientific literature. 3) In their entirety, the peer-reviewed publications contain 

significant scientifically applicable results and theoretical summaries and solutions to 

problems in the field of Pedagogical and Age Psychology. 4) I unquestionably accept the 

contributions claimed in the presented publications of Assist. Prof.  Teodor Gergov, PhD. 

Finally yet importantly, I share the opinion that in the academic community and 

beyond, Assist. Prof. Teodor Gergov, PhD is defined as a hardworking and responsible 

person. He has ability to communicate professionally with colleagues, business 

representatives, and students, which is recognized as undoubtedly and contributes to 

the high quality of his teaching and research activities. 

Conclusion: 

I do believe Assist. Prof. Teodor Gergov, Ph.D. fully meets the requirements for 

holding the academic position of Associate Professor in accordance with the National 

regulations for the implementation of the law of academic staff’s development of the 

Republic of Bulgaria. Based on the findings about candidate's scientific and teaching 

activities, I vote with YES and support Assist. Prof. Teodor Krasimirov Gergov, PhD for 

the academic position of "Associate Professor" at the "Neofit Rilski" University - 

Blagoevgrad in the field of higher education 3. "Social, economic and legal sciences", 

professional field 3.2. "Psychology", scientific specialty (Educational and Developmental 

Psychology (Psychology of Adult Development)).     

 

Blagoevgrad,      Opinion by: ……………….. 

02.07.2022г.      /Assoc. Prof. Bilyana Yordanova, PhD/ 

 


