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СТАНОВИЩЕ 

От Ергюл Таир Реджеб, доцент по направление 3.2. Психология (Психология 

на личността), доктор по психология; Месторабота: Департамент 

Психология, Институт за изследване на населението и човека-БАН, член на 

научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 3.2 

Психология (Психология на личността (Диференциална психология)), обявен 

от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в ДВ.бр. 42 от 12.05.2020 г. 

 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

длъжност и продукция, представени от единствения участник в конкурса гл.ас. 

д-р Биляна Бойкова Йорданова  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Настоящото становище е изготвено в съответствие със заповед № 

1071/10.07.2020 г. на Ректора на ЮЗУ “Неофит Рилски“, въз основа на 

документи, постъпили по конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент по професионално направление 3.2. Психология (Психология на 

личността (Диференциална психология)), обявен в ДВ бр. 42/12.05.2020 г. 

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на академичния 

състав в ЮЗУ „Неофит Рилски“, изм. и доп. от АС на 11.09.2019 г. 

Кандидатът д-р Биляна Бойкова Йорданова има научна степен „доктор“ 

по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова 

психология) от 2012 г. Представените от кандидата публикации и цитати (А, 

В, Г4 - Г7, Д) покриват напълно минималните национални изисквания за 

заемане на длъжност „доцент“ в областта на висше образование 3. Социални, 
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стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология. 

Предметът и съдържанието на представените научни трудове съответстват на 

профила на конкурса и са фокусирани върху личностните особености, 

индивидуалните различия и тяхното проявление в поведението. 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

За участие в конкурса са представени 27 научни публикации, от които 2 

самостоятелни монографии, 2 колективни монографии и 23 студии и статии.  

В предложения хабилитационен монографичен труд „Естетически 

предпочитания на личността“ (ISBN: 978-619-7265-55-2) са разработени нови 

модели за измерване на естетическите предпочитания за цвят, форма и 

симетрия, чрез прилагане на конджойнт анализ. Представени са резултатите за 

ролята на личностните особености и индивидуалните естетически 

предпочитания, обогатяващи наличното психологическо познание по посока 

на емоционалната, когнитивната и поведенческата интеграция на индивида.  

В тази приносна насока, изследваща личностните особености, заслужава 

да споменем работата на кандидата върху психологическите особености на 

зависимата личност, психичните отклонения и девиантното поведение. 

Изследванията не само обогатяват наличното психологическо познание, но 

имат и своя научно-приложен характер както по посока на педагогическата 

работа със студентите, така и приложението им в социалната практика. 

Втората съдържателна насока в научната работата на кандидата е 

фокусирана върху индивидуалните различия. Описани са различията в 

социално-психологическия статус, като се поставя акцент върху различията в 

зависимост от пола, като например в стила на комуникация и управление. 

Изведени са различни фактори, обуславящи и определящи индивидуалните 
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различия като наследственост, социална и културна среда, като е осъществен 

анализ на поредността на раждането, на промяната в състоянието и средата на 

децата след развода на родителите и др. 

Третата насока в работата на кандидата е насочена върху естетическите 

предпочитания, като наред с отделни научни статии е представена втора 

самостоятелна монографията „Психология на естетическото преживяване“ 

(ISBN: 978-954-00-0045-9). Чрез прилагане на различни статистически методи 

като факторен анализ и метода на семантичния диференциал се извежда 

специфична структура и съдържание на градивните компоненти на 

естетическото преживяване, ролята на различни личностни фактори и др. 

Четвъртата насока в работата на кандидата е върху различията в 

икономическото поведение, като са налице научно-приложни приноси, 

свързани с икономическото и потребителското поведение на индивида. 

III. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки и препоръки към кандидата. 

IV. Заключение 

Въз основа на представените документи за научни и научно-приложни 

приноси, учебно-методическата и преподавателската дейност на кандидата, 

които отговарят на задължителните условия и наукометрични критерии за 

акдемичната длъжност „доцент“ давам положителна оценка за кандидатурата 

на гл. ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова в обявения конкурс и предлагам да 

бъде избрана на академичната длъжност „доцент“ по 3.2 Психология 

(Психология на личността (Диференциална психология)) в ЮЗУ “Неофит 

Рилски“. 

 

31.08.2020 г.     Подпис: 

гр. София       (доц.д-р Ергюл Таир Реджеб) 
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OPINION  

By: Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, PhD, Department Psychology, Institute for 

Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences, member of 

Scientific Jury on Competition procedure for the position of Associate Professor in 

the field of Higher Education 3.2. Psychology (Personality Psychology 

(Differential Psychology)) at the South-West University “Neofit Rilski”, 

announced in the State Gazette issue 42/12.05.2020 

 

Regarding: The scientific, scientific-applied and professional-academic position 

and production, presented by the only participant in the competition Chief Assist. 

Prof. Biliana Boykova Yordanova, PhD  

 

I. Summary data on the scientific production and the activity of the 

candidate 

The opinion has been prepared following Order# 1071/10.07.2020 of the 

Rector of South-West University “Neofit Rilski”, and on the basis of documents 

submitted for the Competition procedure for the position of Associate Professor in 

the field of Higher Education 3.2. Psychology (Personality Psychology (Differential 

Psychology)) announced in the State Gazette issue 42/12.05.2020. The documents 

submitted are in compliance with all the requirements of the Act of Development of 

Academic Staff in the Republic of Bulgaria, the Rules for its implementation, 

including the Habilitation Procedure and Internal Rules for Academic staff 

development in South-West University “Neofit Rilski”(amend. and suppl. 

11.09.2019). 

The candidate Biliana Boykova Yordanova received her PhD degree in 

professional field 3.2. Psychology (Pedagogical and age psychology) in 2012. The 

publications and quotations presented by the candidate (A, B, G4 - G7, D) fulfill the 
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national minimum requirements for occupying the position of associate professor in 

the area of higher education 3. Social, economic and legal sciences, professional 

field 3.2. Psychology. The topics and contents of the presented scientific papers 

correspond to the profile of the competition and are focused on personal 

characteristics, individual differences and their manifestation in behavior. 

 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of 

the production submitted for participation in the competition 

The candidate has submitted 27 scientific publications for the competition, of 

which 2 individual monographs, 2 collective monographs and 23 articles from 

referred and non-refereed journals with scientific review.  

In the habilitation monograph "Aesthetic Preferences of the Personality" 

(ISBN: 978-619-7265-55-2) a new models for measuring aesthetic preferences for 

color, shape and symmetry have been developed by applying conjoint analysis. The 

results for the role of personal characteristics and individual aesthetic preferences 

are presented, enriching the available psychological knowledge in the direction of 

emotional, cognitive and behavioral integration of the individual. 

In this contributing area based on personality studies, it is worth to mention 

the work of the candidate on the psychological characteristics of the addicted person, 

mental disorders and deviant behavior. The research not only enriches the available 

psychological knowledge in the area, but also has its scientific and applied character 

both in the direction of pedagogical work with students and their application in social 

practice. 

The second direction in the work of the candidate is focused on individual 

differences. Differences in socio-psychological status are described, with an 

emphasis on gender differences, such as in the style of communication and 

management. Various factors are offered as determining the individual differences 



3 
 

such as heredity, social and cultural environment, as an analysis of the order of birth, 

the change in the condition and environment of children after the divorce of parents, 

etc. 

The next scientific area of the work the candidate is focused on aesthetic 

preferences, as along with the scientific articles is presented a second individual 

monograph "Psychology of aesthetic experience" (ISBN: 978-954-00-0045-9). By 

applying statistical methods such as a factor analysis and the method of semantic 

differential, a specific structure and content of the constructive components of 

aesthetic experience, the role of the personal factors, etc. are presented. 

The last area of the scientific work of the candidate is directed on economic 

behavior, as different scientific and applied contributions related to the economic 

and consumer individual behavior are studied. 

III. Critical remarks and recommendations 

I have no critical remarks and recommendations to the candidate. 

 

IV. Conclusion  

The submitted documents for scientific and scientific-applied contributions, 

methodical and teaching activities of the candidate, which meet the mandatory 

conditions and scientometric criteria for the academic position "Associate Professor" 

gives me reason to support the candidacy of Ch. Asst. Prof. Biliana Boykova 

Yordanova, PhD for the announced position of an Associate Professor in the 

professional field 3.2 Psychology (Psychology of Personality (Differential 

Psychology)) at the South-West University “Neofit Rilski”. 

 

Sofia,     Scientific Jury Member: 

August, 31st, 2020    Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, PhD 


