
 

 

СТАНОВИЩЕ 
 

 По конкурса за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научната 

специалност 3.2. „Психология (Психология на личността/Диференциална 

психология)“, обявен в Държавен вестник, бр. 42 от 12.05.2020 г. от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” – Благоевград. 

От проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев, избран за член на Научното жури 

със заповед на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

 І.  Професионална биография и характеристика на кандидата в конкурса 

 В конкурс за академичната длъжност Доцент по специалност 3.2. Психология 

(Психология на личността/Диференциална психология), обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” 

– Благоевград в ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г., се явява един кандидат – гл. ас. д-р Биляна 

Бойкова Йорданова. Нейният преподавателски път започва в ЮЗУ, в който през 2007 г. се 

дипломира като бакалавър по психология, а през 2009 г. като магистър по психология на 

управлението; от 2010 г. е редовен докторант и същевременно хоноруван асистент, след 

това асистент и главен асистент (от 2016 г.).  Редовната й докторантура завършва през 

2012 г. с успешно защитена дисертация. 

 Професионалната биография на д-р Биляна Йорданова, както и цялостната й 

подготовка на специалист-психолог, протича изцяло в Югозападния университет. 

Преподавателската й дейност е центрирана в областта на психологията на личността и 

диференциалната психология, но има изяви (лекционни курсове) и в психологията на 

изкуството, играта и икономическата психология. Изследователската й активност е 

осъществена чрез колективни и самостоятелни публикации (книги и научни статии) и 

участие в научен проект (в който е член на екипа). 

 Гл. ас. д-р Биляна Йорданова притежава необходимия професионален и 

изследователски опит, който я прави подходящ кандидат в академичен конкурс за 

хабилитация като доцент по психология. 

 

 ІІ. Описание и преценка на представените в конкурса научни публикации 

 Участникът в конкурса за доцент по Психология на личността/Диференциална 

психология гл. ас. д-р Биляна Йорданова е представила научна продукция от общо           



27 научни публикации – 7 самостоятелни и 20 в съавторство, като в 10 от тези колективни 

публикации тя е водещ (първи) съавтор. В този списък се открояват четирите 

монографии (две самостоятелни и две в съавторство, като Б. Йорданова и в двата случая е 

първият автор), като всички са в тематичния обхват на конкурса за хабилитация, а 

монографията „Естетически предпочитания на личността“ (2019) е откроен със статут на 

хабилитационен труд. Останалите публикации са 23 научни статии, като 21 от тях са 

публикувани след придобиването на степента „доктор“ и следва да се оценяват в 

рамките на настоящата хабилитационна процедура. Като цяло продукцията, с която се 

представя в конкурса д-р Б. Йорданова следва да се прецени като достатъчна по обем и 

сериозна като качество. 

 Четири от представените в конкурса публикации  са в индексирани издения, а най-

голяма част от статиите – 14 на брой – са публикувани в Годишника по психология на 

университета, в който работи (ЮЗУ „Н. Рилски“). Научната продукция на Б. Йорданова 

изцяло се отнася към тематичната област на конкурса за доцент и подлежи на оценяване.  

 

 ІІІ. Анализ и оценка на научната продукция на кандидата  

 Публикациите в представената научна продукция тематично могат да се групират 

по следния начин: 8 публикации (вкл. 2 самостоятелни книги) са посветени на 

естетическите предпочитания и преживявания, 8 публикации са в областта на 

потребителските отношения и икономическата психология (това е тематиката на 

защитената от Б. Йорданова дисертация), 8 публикации (вкл. две книги в съавторство) 

разглеждат диференциално-психологически и поведенчески проблеми на личността и       

3 статии третират детските преживявания след развода на родителите и др.  

 По-голямата част от публикуваните статии (70 %) имат обзорно-теоретичен 

характер, а останалите (30 %) съдържат както теоретични съставки, така и собствени 

емпирични изследвания на автора. Научната продукция свидетелства както за  начетеност 

и компетентност на кандидата в проучваната проблематика, така и за адекватни умения за 

замисляне и реализиране на емпирични психологически изследвания. Всичко това 

легитимира д-р Биляна Йорданова като добре подготвен психолог, притежаващ нужния 

опит в избраната област на психологията – психология на личността. 

 



 Приведени са необходимите документи (копия), свидетелстващи, че 15 пъти работи 

на д-р Б. Йорданова са цитирани в позитивен план от колеги-психолози, а монографията й 

„Естетическите предпочитания на личността“ е оценена положително в експертен отзив. 

 

ІV. Заключение 

 

Анализът на представената от д-р Биляна Йорданова научна продукция, както и 

основните моменти от нейната професионална и научна биография дават основание да се 

заключи, че тя е много сериозен кандидат за заемане на длъжността „Доцент”.  

Убедителните й изяви като изследовател и автор ми дават основание без колебание да  

дам своята положителна оценка на тази кандидатура  и да препоръчвам на Научното 

жури да предложи на Факултетния съвет на Философски факултет при ЮЗУ „Неофит 

Рилски“ да избере гл. ас. д-р Биляна Бойкова Йорданова на академичната длъжност 

„доцент“ в професионално направление 3.2. Психология („Психология на 

личността/Диференциална психология“). 

 

 

1. 09. 2020 г.                                          Изготвил становището: 

                                                                 /Проф. д.пс.н. Веселин Василев/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATEMENT 

 

On the competition for the academic position "ASSOCIATE PROFESSOR" in the 

scientific specialty 3.2. "Psychology (Personality Psychology / Differential Psychology)", 

published in the State Gazette, issue 42 from 12.05.2020 from SWU "Neofit Rilski" - 

Blagoevgrad. 

From Prof. Vesselin Kostov Vassilev, D.Sc. elected as a member of the Scientific 

Jury by order of the Rector of SWU "Neofit Rilski" 

І. Professional biography and characteristics of the candidate in the competition 

In a competition for the academic position of Associate Professor in the specialty 3.2. 

Psychology (Personality Psychology / Differential Psychology), announced by SWU "Neofit 

Rilski" - Blagoevgrad in SG, issue. 42 of 12.05.2020, there is one candidate - Ch. Assistant 

Bilyana Boykova Yordanova. Her teaching career began at SWU, where she graduated in 2007 

with a bachelor's degree in Psychology and in 2009 with a master's degree in Management 

psychology; since 2010 she has been a full-time doctoral student and at the same time a part-time 

assistant, then an assistant and chief assistant (since 2016). Her full-time doctoral studies ended 

in 2012 with a successfully defended dissertation. 

The professional biography of Bilyana Yordanova, PhD as well as her overall training 

as a specialist psychologist, takes place entirely at the South-West University. Her teaching 

activities are centered in the field of Personality psychology and Differential psychology, but 

there are also performances (lecture courses) in the Psychology of art, Play and Economic 

psychology. Her research activity is carried out through collective and individual publications 

(books and scientific articles) and participation in a scientific project (in which she is a member 

of the team). 

Ch. Assistant Bilyana Yordanova, PhD has the necessary professional and research 

experience, which makes her a suitable candidate in an academic competition for habilitation as 

an associate professor of Psychology. 

ІІ. Description and evaluation of the scientific publications presented in the 

competition 

The participant in the competition for associate professor of Personality Psychology / 

Differential Psychology Ch. Assistant Professor Bilyana Yordanova, PhD has presented a 



scientific production of a total of 27 scientific publications - 7 independent and 20 co-authored, 

and in 10 of these collective publications she is the leading (first) co-author. In this list stand out 

the four monographs (two independent and two co-authored, as B. Yordanova and in both cases 

is the first author), all in the thematic scope of the competition for habilitation, and the 

monograph "Aesthetic preferences of the individual" (2019) is distinguished by the status of 

habilitation work. The remaining publications are 23 scientific articles, 21 of which were 

published after the acquisition of the doctoral degree and should be evaluated in the framework 

of the current habilitation procedure. In general, the production with which B. Yordanova, PhD 

is presented in the competition should be considered as sufficient in volume and serious in 

quality. 

Four of the publications presented in the competition are in indexed editions, and most 

of the articles - 14 in number - are published in the Yearbook of Psychology of the University 

where she works (SWU "N. Rilski"). The scientific production of B. Yordanova is entirely 

related to the thematic area of the competition for associate professor and is subject to 

evaluation. 

III. Analysis and evaluation of the scientific production of the candidate 

The publications in the presented scientific production can be grouped thematically as 

follows: 8 publications (including 2 separate books) are dedicated to aesthetic preferences and 

experiences, 8 publications are in the field of consumer relations and economic psychology (this 

is the topic of the defensed by B. Yordanova's dissertation), 8 publications (including two co-

authored books) deal with differential psychological and behavioral problems of the personality 

and 3 articles deal with children's experiences after parental divorce, etc. 

Most of the published articles (70%) have a theoretical character, and the rest (30%) 

contain both theoretical components and the author's own empirical researches. The scientific 

production testifies both to the literacy and competence of the candidate in the studied issues, as 

well as to adequate skills for thinking and realization of empirical psychological researches. All 

this legitimizes Bilyana Yordanova, PhD as a well-trained psychologist with the necessary 

experience in the chosen field of Psychology - Personality psychology. 

The necessary documents (copies) are given, testifying that 15 times her works are cited 

in a positive light by colleague psychologists, and her monograph "Aesthetic preferences of 

Personality" is positively assessed in an expert review. 



IV. Conclusion 

The analysis of the scientific production presented by Bilyana Yordanova, PhD as well 

as the main points of her professional and scientific biography give grounds to conclude that she 

is a very serious candidate for the position of "Associate Professor". Her convincing 

performances as a researcher and author give me reason without hesitation to give my positive 

assessment of this candidacy and to recommend to the Scientific Jury to propose to the Faculty 

Council of the Faculty of Philosophy at SWU "Neofit Rilski" to elect Ch. Assistant Bilyana 

Boykova Yordanova, PhD to the academic position of "Associate Professor" in a professional 

field 3.2. Psychology ("Personality Psychology / Differential Psychology"). 

 

 

 

1. 09. 2020.      Statement prepared by: 

                                                                    / Prof. Veselin Vassilev, D.Sc. / 


