
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 (Социална психология (Психология на семейните отношения)), 

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 Наташа Вирмозелова Ангелова 

 
I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Настоящото становище е изготвено в съответствие със заповед № 

1072/10.07.2020 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 (Социална 

психология (Психология на семейните отношения)), 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 Наташа Вирмозелова Ангелова има научна степен 

„доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и 

възрастова психология) от 2011 г. Представените от кандидата публикации и 

цитати (А, В, Г, Д) покриват напълно минималните национални изисквания 

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

Психология. Предметът и съдържанието на представените научни трудове 

съответстват на обявения конкурс по социална психология и покриват теми 

като социална среда, семейните отношения, формиране на социално 

познание и др. 

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

представената за участие в конкурса творческа продукция 

За участие в конкурса са представени 25 научни публикации, от които 

3 самостоятелни монографии и 23 статии.  

В хабилитационния си монографичен труд „Психология на семейните 

отношения“ (ISBN 978-954-322-983-3), наред с поредица от научни статии, 

авторката разширява наличното психологично познание за семейните 

отношения с емпирични доказателства за ролята на редица фактори, 

оказващи влияние върху изграждането и поддържането на 

взаимоотношенията. Нарушените семейни отношения или липсата на 

сеемйство се извежда като значим фактор за емоционален дистрес и самота. 

В приложен план е изведен модел за консултиране на  деца и юноши за 

справяне с кризисни ситуации, което подпомага социалната практика с 

подрастващи. 

Друга приносна тематична област в работата на кандидата са 

изследванията върху социалната среда и груповата принадлежност, 

представени в самостоятелната монография „Афилиацията – условие за 

принадлежност към група“ (ISBN 978-954-680-819-6) и в няколко статии в 

научни издания. В теоретичен план се разглежда същността на мотива за 

афилиация, а в приложен се извеждат значимостта на възрастта, пола, 

професионалната среда и др. за груповата принадлежност.  
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Заслужава да отбележим работата на кандидата върху апробацията и 

адаптацията на методи за психологично изследване. Представени са 

публикации върху апробацията и модификацията на методика „Мотивация за 

афилиация“ на Албърт Мехрабиан върху извадка от 608 лица и последваща 

проверка върху психометричните показатели на метода върху извадка от 620 

лица. Реализирана е апробацията и адаптацията на методика, измерваща 

удовлетвореността от семейството чрез прилагателни на Барака и колеги. С 

работата си в тази насока кандидатката съдейства за разширяване на полето 

на психологическите инструменти с надеждни и валидни методи за бъдещи 

изследвания.  

 
III. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки и препоръки към кандидата. 

 
IV. Заключение 

Въз основа на представените 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 Наташа Вирмозелова Ангелова в обявения конкурс и предлагам 

да бъде избрана на академичната длъжност доцент по професионално 

направление 3.2. Психология (Социална психология (Психология на 

семейните отношения)) в ЮЗУ “Неофит Рилски“. 

 
01.09.2020 г.     Подпис: 

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

By: Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, Ph.D., 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 (Social Psychology (Psychology of 

family relationships)) 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. Natasha Virmozelova Angelova, Ph.D.  

 

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

candidate 

The opinion has been prepared following Order# 1072/10.07.2020 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 (Social Psychology (Psychology of 

family relationships)) 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 Natasha Virmozelova Angelova received her PhD degree in 

professional field 3.2. Psychology (Pedagogical and age psychology) in 2011. The 

publications and quotations presented by the candidate (A, B, G, 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 social psychology 

and cover topics such as social environment, family relationships, social 

knowledge, etc. 

 

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

production submitted for participation in the competition 

The candidate has submitted 25 scientific publications for the competition, 

of which 3 individual monographs, and 23 articles from referred and non-refereed 

journals with scientific review.  

In the habilitation monograph "Psychology of Family Relations" (ISBN 978-

954-322-983-3), along with a series of scientific articles, the author expands the 

available psychological knowledge of family relations with empirical evidence of 

the role of a number of factors influencing the construction and maintenance of the 

relationships. Disturbed family relationships or lack of family are established as a 

significant factor in emotional distress and loneliness. An applied model for 

counseling children and adolescents to deal with crisis situations is presented, 

which supports social practice with adolescents. 

Another relevant thematic area in the candidate's work is the research on the 

social environment and group affiliation, published in the monograph "Affiliation - 

a condition for belonging to a group" (ISBN 978-954-680-819-6) and in several 

articles in scientific journals. Theoretically, the essence of the motive for affiliation 

is considered, and in the applied plan the significance of age, gender, professional 

environment, etc. for group affiliation is presented. 

5 
 



In addition, have to point out the approbation and adaptation of methods for 

psychological research by Chief Assist. Prof. Natasha Virmozelova Angelova, 

PhD. In this line is the publications on the approbation and modification of the 

method "Motivation for affiliation" by Albert Mehrabian on a sample of 608 

people and subsequent verification on the psychometric indicators of the method 

on a sample of 620 people are presented. The approbation and adaptation of a 

methodology measuring Family satisfaction through adjectives of Baraka and 

colleagues has been implemented. By working in this direction, the candidate helps 

to expand the field of psychological tools with reliable and valid methods for 

future social psychology research. 

 

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 Chief Asstistant Professor 

Natasha Virmozelova Angelova, PhD for the announced position of an Associate 

Professor in the professional field 3.2 Psychology (Social Psychology (Psychology 

of family relationships)) at the South-West University “Neofit Rilski”. 

 

Sofia,     Scientific Jury Member: 

September, 1st, 2020   Assoc. Prof. Ergyul Tair Redzheb, PhD 
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