
СТАНОВИЩЕ 
 

 По конкурса за заемане на академичната длъжност „ДОЦЕНТ” по научната 
специалност 3.2. „Психология (Социална психология/Психология на семейните 
отношения)”, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2020 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 обща характеристика на кандидата 

 В обявения от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград конкурс за академичната 

длъжност ДОЦЕНТ по научната специалност 3.2. Психология (Социална 

психология/Психология на семейните отношения)”, обявен в ДВ, бр. 42/12.05.2020 г., 

участва единствен кандидат – гл. ас. д-р Наташа Вирмозелова Ангелова. Тя е 

преподавател в ЮЗУ от 2008 г. – асистент, старши и главен асистент (от 2011 г.). Преди 

това в същия университет е завършила бакалавърска и магистърска степен по психология 

(специализация по социална психология), както и докторантура на самостоятелна 

подготовка, завършила през 2011 г. с успешно защитена дисертация. 

 В професионалната биография на д-р Наташа Ангелова прави силно впечатление 

нейната амбиция, ученолюбие (завършила е десет допълнителни обучения и 

специализации) и трудолюбие (наред с многобройните цикли упражнения и лекционни 

курсове, подготвени и изнесени в университета, тя е участвала и в обучението на различни 

външни за университета групи – родители, служители от ведомства; от 2017 г. е научен 

ръководител на редовен докторант). Наташа Ангелова членува в няколко авторитетни 

научно-професионални сдружения. Уверено можем да заключим, че тя е изграден, 

завършен университетски преподавател по психология, напълно готов за важната 

професионална стъпка – хабилитация за доцент. 

 

 ІІ. Описание и преценка на представените в конкурса научни публикации 

 В конкурса за доцент по Социална психология/Психология на семейните 

отношения гл. ас. д-р Наташа Ангелова участва с научна продукция, включваща               

25 публикации, които обобщено се представят така: 3 монографии, всички 

самостоятелни;   2 статии, публикувани в реферирано и индексирано списание; 12 статии 



в нереферирани, рецензирани списания и сборници (тези 17 публикации са след защитата 

на дисертацията й); още 8 статии са публикувани преди придобиването на ОНС „доктор“. 

 От тази сериозна и като обем, и като качество продукция привличат вниманието 

трите монографии, едната от които (Психология на семейните отношения, 2019, Изд-во на 

БАН) е откроена като хабилитационен труд. 

 Всички научни работи на Наташа Ангелова са публикувани в сериозни научни 

издания (списания и сборници), няколко от статиите й както по обем, така и по цялостност 

и завършеност на реализацията си са със статут на научни студии. Всички публикации 

тематично напълно съответстват на тематиката на конкурса и следва да бъдат приети за 

анализ и оценяване.   

 

 ІІІ. Анализ и оценка на научната продукция на кандидата  

 Още първото запознанство с научните трудове на кандидата създава 

впечатлението, че представената научна продукция е тематично и съдържателно 

разнообразна, но същевременно напълно релевантна на обявения конкурс – Социална 

психология/Психология на семейните отношения. Почти всички публикации на д-р 

Наташа Ангелова (както монографиите, така и статиите) хармонично съчетават  

компетентен литературен обзор  (с аналитичен характер) върху изследвания проблем с 

емпирично изследване, изпълнено с необходимото умение и сръчност. Това я 

характеризира като комплексно подготвен психолог-изследовател от съвременен тип, 

който притежава свой облик и предпочитана тематика, в която се изявява успешно.  

Кандидатът е представил обширна справка с претенциите за приносни моменти в 

своите публикации, които приемам като напълно основателни. Списъкът с цитиранията на 

работите на д-р Н. Ангелова включва 18 цитирания, като малко повече от половината са 

от чуждестранни автори. 

 
ІV.  Лични впечатления от кандидата 
 
Имал съм епизодичен делови контакт с д-р Наташа Ангелова, тъй като бях 

рецензент на нейния дисертационен труд и впечатленията ми оттогава са безусловно 

положителни. Сега, когато се запознах с нейната научна продукция и с постиженията й в 



професионалната дейност, с удовлетворение ще подчертая сериозното израстване като 

изследовател и автор на д-р Н. Ангелова през тези десетина години.  

 
V. Заключение 
 
Биографията на д-р Наташа Ангелова и анализът на представената от нея научна 

продукция дават основание за заключението, че тя е комплексно подготвен преподавател-

психолог с многопосочно ориентирани интереси и изяви, притежаващ сериозно  

психологическо образование,  успешна професионална кариера в университетска среда и 

качествен академичен опит. Поради това убедено предлагам на уважаемото Научно жури 

да избере гл. ас. д-р Наташа Вирмозелова Ангелова на академичната длъжност „Доцент” 

по Социална психология/Психология на семейните отношения към катедра „Психология“ 

при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

 

31. 08. 2020 г.                                          Изготвил становището: 

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

  



OPINION 

 

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

scientific specialty 3.2. "Psychology (Social Psychology / Psychology of Family Relations)", 

announced in SG, issue 42 / 12.05.2020 from SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. 

From Prof. Dr. Sc. Vesselin Kostov Vassilev elected a member of the Scientific Jury 

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

 

І. Professional biography and general characteristics of the candidate 

In the competition announced by SWU "Neofit Rilski" - Blagoevgrad for ASSOCIATE 

PROFESSOR's academic position in the scientific specialty 3.2. Psychology (Social Psychology 

/ Psychology of Family Relations)", announced in State Gazette, issue 42 / 12.05.2020, the only 

candidate participates - Chief Assistant Professor Dr. Natasha Virmozelova Angelova. She has 

been a lecturer at SWU since 2008 - assistant, senior, and chief assistant (since 2011). Before 

that, she graduated from the same university with a bachelor's and master's degree in psychology 

(specialization in social psychology) and a doctorate completed in 2011 with a successfully 

defended dissertation. 

Taken into account the professional biography of Dr. Angelova, it could be said that she 

strongly impresses with her ambition, studiousness (she completed ten additional trainings and 

specializations) and diligence (along with the numerous cycles of exercises and lecture courses 

prepared and delivered at the university. She also participated in the training of various groups 

external to the university - parents, employees of departments; since 2017 she has been the 

scientific supervisor of a full-time doctoral student). Natasha Angelova is a member of several 

authoritative scientific and professional associations. We can confidently conclude that she is a 

well-built, graduated university professor of psychology, fully prepared for the important 

professional step - habilitation for associate professor. 

 

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

competition 

In the competition for associate professor of Social Psychology / Psychology of Family 

Relations Chief Assistant Professor Dr. Natasha Angelova participates with a scientific 



production, including 25 publications, which are summarized as follows: 3 monographs, all 

independent; 2 articles published in a referenced and indexed journal; 12 articles in peer-

reviewed journals and volumes (these 17 publications are after the defense of her dissertation); 8 

more articles were published before the acquisition of educational and scientific degree "Doctor 

of Philosophy". 

From this serious production, both in terms of volume and quality, the three monographs 

attract attention, one of which (Psychology of Family Relations, 2019, BAS Publishing House) is 

highlighted as a habilitation thesis. 

All scientific works of Natasha Angelova have been published in serious scientific 

journals (journals and collections). Several of her articles, regarding their volume, the richness of 

content, and completeness of their realization, have the status of scientific studies. All 

publications are thematically entirely consistent with the competition's theme and should be 

accepted for analysis and evaluation. 

 

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

The first acquaintance with the candidate's scientific works creates the impression that 

the presented scientific production is thematically and content-wise diverse, and at the same 

time, utterly relevant to the announced competition - Social Psychology / Psychology of Family 

Relations. Almost all publications of Dr. Natasha Angelova (both monographs and articles) 

harmoniously combine a thoughtful literature review (of an analytical nature) on the researched 

problems with empirical researches, filled with the proper skills and capability. All mentioned 

above characterizes her as a complex, trained psychologist-researcher of modern type, who has 

her own appearance and preferred topic in which she is successful. 

The candidate has presented an extensive reference to the claims for contribution 

moments in her publications, which I accept as wholly justified. The list of citations of the works 

of Dr. N. Angelova includes 18 citations, a little more than half of which are by foreign authors. 

 

IV. Personal impressions of the candidate 

 

I had episodic business contact with Dr. Natasha Angelova, as I was a reviewer of her 

dissertational thesis, and my impressions since then are unconditionally positive. Now, when I 



got acquainted with her scientific production and her professional work achievements, I will be 

pleased to emphasize the serious growth as a researcher and author of Dr. N. Angelova during 

these ten years. 

 

V. Conclusion 

 

The biography of Dr. Natasha Angelova and the scientific production analysis give me 

the reason to conclude that she is a comprehensively trained teacher-psychologist with 

multidirectional interests and performances, with a serious psychological education, successful 

professional career in a university environment, and quality academic experience. Therefore, I 

strongly suggest to the esteemed Scientific Jury to choose Chief Assistant Professor Dr. Natasha 

Virmozelova Angelova for the academic position of "Associate Professor" in Social Psychology 

/Psychology of Family Relations at the Department of "Psychology" at SWU "Neofit Rilski" - 

Blagoevgrad. 

 

 

    
    

31.08.2020                                                            Prepared the opinion:  

/Prof. Veselin Vasilev, D.Sc./ 


