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С Т А Н О В И Щ Е 
 

От проф. д.н. Валери Стоилов Стоянов,  

месторабота ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, 

член на академично жури за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на 

висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.2 Психология (Психология на  

личността и трудовото поведение), обн. ДВ бр. 66 от 24.07.2020 г., за нуждите на  

Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките, 

секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“, съгласно 

заповед РД-6-420/11.09.2020 г. на Директора на Института за изследване на населението и 

човека 

 

 

 

 

 

1. Общо представяне на кандидата и описание на представените материали по 

конкурса 

Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р Ергюл Таир Реджеб от Института за 

изследване на населението и човека - Българска академия на науките. Подадените 

документи отговарят на основните изисквания на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България за заемане на академичната длъжност „професор”, 

Правилника за приложението му и Правилника на БАН и Института за изследване на 

населението и човека за развитие на академичния състав. 

Доц. д-р Ергюл Таир притежава ОНС „доктор“ и заема академичната длъжност 

„доцент“ в Института за изследване на населението и човека – БАН, от 2012 г.  

Има необходимия опит като преподавател в сферата на висшето образование – 

хонорован преподавател е в СУ „Св. Климен Охридски“ от 2007 г. Има значителен опит от 

работата си като експерт, координатор и ръководител в международни и национални 

научни и образователни проекти. 

С богатата си научна продукция д-р Ергюл Таир е разпознаваем и авторитетен 

изследовател в областта на психологията не само у нас, но и в чужбина. 

Образователният профил и натрупаният професионален опит от доц. д-р Ергюл Таир 

Реджеб, като изследовател в БАН и в системата на висшето образование като 

преподавател, са съзвучни с изискванията за заемане на академичната длъжност 

„професор” по професионално направление 3.2 Психология, съгласно чл. 60, ал. (1), т. 1 и 

т. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. 

Кандидатът доц. д-р Ергюл Таир Реджеб участва в конкурса с 38 публикации, от 

които: 

 1 научна монография; 

 2 колективни научни статии, реферирани в световни бази данни (WoS, 

Scopus); 

 2 самостоятелни студии;  



 33 научни статии, публикувани в нереферирани списания с научно 

рецензиране и в редактирани колективни томове.  

Представените за участие в конкурса научни трудове са извън трудовете за 

придобиване на ОНС „доктор“ и академичната длъжност „доцент“ и се приемат за оценка.  

От представените справки е видно, че доц. д-р Ергюл Таир Реджеб е ръководила 

самостоятелно двама докторанти, които са придобили ОНС „доктор“.  

По конкурса е представен и списък със забелязани цитирания на кандидата за участие 

в конкурса – общо 52, от които 24 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази данни, 15 цитирания в монографии и колективни томове с научно 

рецензиране и 13 цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране и 

дисертационни трудове. 

С представените за участие в конкурса научни трудове, придобитата ОНС „доктор”, 

заеманата академична длъжност „доцент“, участието като експерт и ръководител в 

национални и международни проекти, както и успешното ръководство на двама 

докторанти и забелязаните цитирания, доц. д-р Ергюл Таир отговаря на минималните 

национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”, област на 

висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 

3.2 Психология, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на 

Закона за развитието на академичния състав в Република България (Ново - ДВ, бр. 56 от 

2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) - Минимални национални изисквания към научната, 

преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите 

за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен 

асистент“, „доцент“ и „професор“ по област 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология. 

 

2. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата 

 Монографията с която доц. д-р Ергюл Таир участва в конкурса е: Таир, Е. (2020). 

Личност и трудово поведение. Изд. на БАН, „Проф. М. Дринов“, 294 стр., ISBN 978-619-

245-053-3. Издадена е от издателството на БАН и има двама хабилитирани рецензенти. 

Монографията е посветена на актуален проблем от предметното поле на 

психологията на труда и организационната психология, като доц. д-р Ергюл Таир си 

поставя значима цел, а именно да се „…представят индивидуалните и личностните 

различия в трудовото поведение.“ (с. 9). Постигането на подобна цел предлага възможност 

за генериране на научно знание, с което ще се подпомогнат практиките не само в областта 

на психологичния подбор на кандидати за работа в специфични сфери, но и при 

интервенции в организациите свързани с подобряване на оптималното функциониране на 

служителите, респективно подобряване на психичното им благополучие, проактивното и 

превантивното управление на стреса, натрупването на психологически капитал.  

Доц. д-р Ергюл Таир предлага оптимална структура на научния си труд, като в 

първата глава задълбочено и критично анализира най-често използваните в съвременната 

психология модели за личност, които представят същностните личностни характеристики, 

които детерминират поведението на индивида. Акцент е поставен върху модела за 

„големите пет“ и неговото развитие в модел за измерване на шестте личностни черти. 

Представени са и два инструмента за тяхното измерване с психометричните им 

характеристики за български културен контекст. 

От тази стабилна теоретична база, авторът на монографията във втора глава  

„Личност и негативно трудово поведение“, започва анализите с диференциация на 



негативното и позитивното трудово поведение, за да направи след това обстойно 

представяне на същността, типологията и детерминантите на контрапродуктивното 

(девиантно, антисоциално) поведение в работата и влиянието на личностни 

характеристики върху проявите му. Достойнство на анализите е допълването на 

представата за същността му и влиянието на личността върху него, с търсенето на 

детерминантите му и в организационната среда, описвана като състояние с т.нар. 

организационен климат.  

Ценна част от втора глава е анализът на възможните подходи за превенция на 

контрапродуктивното поведение, като менторство, проактивно отношение към 

противоречията и конфликтите, индивидуално-личностно ориентираните интервенции. 

Втора глава логично завършва с анализ за влиянието на бърнаут синдрома върху 

поведението в работата, като се има предвид неговата същност и настъпващите с 

негативен знак индивидуални промени в преживяванията на служителите, влиянието му 

върху психичното им благополучие, психосоциалния климат в групите и продуктивността 

в работата. 

Трета глава разглежда същността на позитивното организационно поведение, като 

фокусът е върху ангажираността, психичното здраве и психичното благополучието в 

работата. Задълбочено е изяснена същността на ангажираността и психичното 

благополучие като явления и са анализирани детерминантите им – личностни и 

организационни. Синтезирани са възможни подходи за подобряване на ангажираността на 

служителите и психичното им благополучие във връзка с работата. 

Както във втора, така и в трета глава  доц. д-р Ергюл Таир, чрез серия от прецизно 

планирани и осъществени емпирични изследвания, със задълбочена и адекватна 

количествена и качествена обработка и анализ на резултатите, „приземява“ постиженията 

в тази област за български културен контекст, като разкрива влиянието на редица 

индивидуално-демографски, личностни и организационни характеристики върху 

поведението на служителите в работата. На тази основа са  синтезирани подходи за 

превенция и интервенция на контрапродуктивното поведение и бърнаут синдрома, наред с 

подходи за повишаване на ангажираността и психичното благополучието на служителите. 

По този начин се утвърждава прилагането на постиженията на позитивната психология в 

труда, като се разкрива нейния потенциал за подобряване на психичното благополучие на 

служителите и организационната ефективност и ефикасност. 

Монографията на доц. д-р Ергюл Таир е цялостен и завършен научен труд, посветен 

на конкретен актуален организационен проблем, който обстойно и систематично е 

анализиран. Налице е ярка и логично обоснована авторова позиция, на основата на 

обстойна емпирична проверка на тези и подходи. Постигнати са значими теоретични и 

практико-приложни приноси, които са полезни както за изследователи, студенти и 

докторанти в областта на психологията на труда и организационната психология, така и за 

организационните психолози и мениджъри за планирането и осъществяването на 

адекватни организационни интервенции, осъществяване на менторство, при подбора на 

персонал и др. 

В останалите научни публикации – студии и статии, представени от доц. д-р Ергюл 

Таир по конкурса, се анализират емпирични изследвания и се представят концепции, 

свързани с: влиянието на индивидуално-демографски и личностни характеристики върху 

поведението в работата; влиянието на организационния климат върху трудово поведение 

на служителите; превенцията на негативно трудово поведение и стимулирането на 

позитивното трудово поведение; мотивите и нагласите за труд и професионална 



реализация; социалната интеграция на мигранти и уязвими групи; нагласите към 

представителите на различни етнически групи в България, оценките за техните личностни 

и трудови характеристики, предизвикателствата и трудностите при общуването и 

професионалната реализация; адаптация и валидизация на инструменти за психологическо 

измерване. 

 

 

 

Резултатите от тези изследвания имат принос за обогатяване на съвременните знания 

в психологията на труда, организационната и кроскултурната психология и за практико-

приложните цели на специалистите, които работят „на терен“.  

Общото впечатление от научната продукция на доц. д-р Ергюл Таир е, че тя е 

задълбочен, прецизен изследовател, с ориентация емпирично да проверява тези  и подходи, 

с демонстрация на много добра методологична култура и компетенции да анализира 

системни, фундаментални проблеми в социалната сфера. 

 

3. Обобщено представяне на научните и научно-приложните приноси на 

кандидата 

Научната продукция на доц. д-р Ергюл Таир, с която участва в конкурса за заемане 

на академичната длъжност „професор”, отговаря на изискванията за представяне на 

научни трудове и има принос за трансфериране към социалната практика на съвременните 

научни и научно-приложни постижения в областта на психологията на труда, 

организационната психология, кроскултурната психология и психологичните измервания 

и тяхното преподаване във висшето училище.    

Прегледът на заявените от кандидата научни и научно-приложни приноси показва 

адекватна самооценка и това е основание да бъдат признати.  

Ако трябва да представим обобщено най-съществените оригинални научни и научно-

приложни приноси, които се съдържат в представената научна продукция, без да се 

изчерпват с тях, предвид и лимитирания обем на становището, те са: 

 Направен е, на базата на публикувани до момента научни изследвания и 

собствена емпирична верификация, задълбочен критичен анализ за влиянието на 

индивидуално-демографски и личностни характеристики и влиянията на основни 

характеристики на организационния климат, както върху позитивното трудовото 

поведение на служителите, така и върху негативното.  

 Синтезирани са стратегии за превенция и интервенция на девиантното поведение 

на работното място, превенция на бърнаут синдрома, ограничаване на 

професионалното изтощение и стимулиране на ангажираността в работата, като 

предложените стратегии във вид на организационни интервенции, могат да 

стимулират изграждането на ресурси, които повишават ангажираността, 

креативността и контекстуалното изпълнение на служителите и подобряват 

ефективността и социалнопсихичната среда в организацията. 

 Адаптация и валидизация на значителен брой инструменти за психологично 

измерване на личностни черти, нагласи, мотивация и поведения, както за 

български културен контекст, така и в кроскултурен контекст (общо 19 съгласно 

представената от кандидата справка). 



 Разкрити са мотивите и нагласите към труда и професионалната реализация, на 

основата на изследване с представителна за страната извадка, при три от 

основните етнически групи в страната – българи, турци и роми, като са очертани 

основни тенденции. 

 Проучени са нагласите към представителите на различни етнически групи в 

България, оценките за техните личностни и трудови характеристики, 

предизвикателствата и трудностите при общуването и професионалната 

реализация, факторите, които водят до дискриминация в  социалните 

взаимоотношения като цяло и в частност на пазара на труда. 

 

Нямам критични бележки по научната продукция на доц. д-р Ергюл Таир. Тя 

предлага научни публикации, които са прецизно разработени, с ясни цели и адекватна 

методология, както и логично и добре структурирано изложение.  

Към момента не съм констатирал плагиатство в научната продукция на доц. д-р 

Ергюл Таир. Литературните източници са ползвани коректно. 

  

Заключение: 

Като имам предвид гореизложеното в становището, правя следните изводи свързани 

с кандидатурата на доц. д-р Ергюл Таир Реджеб, за заемана на академичната длъжност 

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

професионално направление 3.2. Психология: 

1. Доц. д-р Ергюл Таир Реджеб отговаря на минималните национални 

изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“, област на висше 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2 

Психология, съгласно Приложение към чл. 1а, ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона 

за развитието на академичния състав в Република България.   

2. Има натрупан професионален опит като изследовател в институт на БАН, 

преподавател във висше училище, експерт, координатор и ръководител на научни и 

образователни проекти и научен ръководител на докторанти, в съответствие с 

изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България за 

заемане на академичната длъжност „професор“. 

4. Предлага за рецензиране научна продукция със значими научни и практико-

приложни приноси. 

5. Разпознаваема е като учен не само у нас, но и в чужбина.  

Всичко това ми дава основание за положителна оценка за доц. д-р Ергюл Таир, като 

кандидат за академична длъжност „професор“.  

В тази връзка препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет на 

ИИНЧ-БАН, доц. д-р Ергюл Таир Реджеб да бъде избрана за заемане на академичната 

длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки, професионално направление 3.2 Психология (Психология на личността и трудовото 

поведение). 

  

 

12.10.2020 г. 

гр. Варна    Изготвил становището: 

        проф. д.н. Валери Стоянов 


