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І. Общо представяне на дисертационния труд, актуалност на темата и 

резултати от изследването. 

  

Свидетели сме на бурно технологично развитие, на политически и социално-

икономически промени в световен мащаб. В ход е глобализация на икономиката, 

политиката, информационните потоци. Всичко това води след себе си до разтърсващи 

социално-икономически, политически и законодателни промени, необходимост 

постоянно да се върви в крак с технологиите.     

На фона на тези на пръв поглед позитивни промени, които уж правят живота по-

лесен, с по-добро качество, „скоростта на живот” се увеличава с всеки изминал ден, а 

уязвимостта към болести и разнообразни психични проблеми на хората се увеличава. 

Човекът е поставен пред предизвикателство. Докога ще могат да се напрягат 

адаптационните му възможност? Въпрос на който е трудно да се отговори еднозначно. 

В тази връзка дисертационният труд на Елисавета Веселинова е безспорно актуален и 

значим. Според Световната здравна организация през последните няколко години 

случаите на анорексия и булимия сред младежите на възраст от 12 до 16 години са 

нараснали два пъти. При това 67% от тях страдат от тежка степен на изтощение и 

изразено душевно разстройство.  Заради недоволството от външността си един от сто 

подрастващи се е опитал да се раздели с живота си. Освен това, хранителните 

разстройства са станали много често срещани сред юношите, които се обясняват с 



различни теории за тяхното развитие. Младежите, които са имали трудно преминаване 

от детството към пубертета, е по-вероятно да развият анорексия невроза и булимия 

невроза. Момичетата е по-вероятно отколкото момчетата да развият хранителни 

нарушения. Изчислено е, че в света от анорексия страдат около 12 на 100 000 души, а 

от булимия – 24 на 100 000. Деветдесет процента от страдащите от анорексия са 

девойки на възраст от 12 до 24 години. В останалите 10% влизат жени на зряла възраст 

и мъже. Цитираната статистика предизвиква любопитство и създава очакване от 

изследването на Елисавета Веселинова, за намиране на успешни пътища за 

диагностициране и превенция на хранителните нарушения. 

В структурно отношение дисертационният труд се състои от две части, като в 

първа част се съдържат пет глави, а във втора част - 2 глави и 4 приложения, разгърнати 

на 123 страници компютърна разпечатка. Използвани са160 литературни източници, от 

които 3 на кирилица, а останалите на латиница. Прави впечатление фактът, че голяма 

част от литературните източници са от последните десет години. 

В първата част на дисертационния труд сполучливо е представена актуалността 

на проблема за хранителните разстройства и връзката им с индивидуално-личностни и 

социални фактори. Изяснени са видовете хранителни разстройства - анорексия невроза, 

булимия невроза, безконтролно  преяждане и групата на субклиничните хранителни 

нарушения, която е представена в две под-категории (според промените в DSM-5), като 

всяка от тях се отличава със специфични симптоми, поведения и индикатори, които ги 

характеризират и съответно предоставят критерии за тяхното диагностициране.  

Подробно са анализирани и манифестираните когнитивно-поведенчески модели 

при страдащите от хранителни разстройства. Подчертава се най-важният компонент от 

тази картина - липсата на съзнание у страдащия за това, че е болен и че се нуждае от 

лечение. 

Особено внимание в първата част на дисертационния труд е отделено на 

диагностичните критерии на хранителните разстройства. В специални подпараграфи се 

търсят и психологичните корелати на разстройствата. Подчертано е негативното 

влияние на хранителните разстройства върху качеството на живот на страдащите. 

Достатъчно подробно са анализирани причините за появата на хранителните 

разстройства и взаимовръзката им с други заболявания. 

Сполучливо са изведени следните групи причини:  

 Индивидуални, които се отнасят до: генетични и невробиологични 

предпоставки, негативен образ за тялото, негативна афективност,  спазване на диетичен 

режим по определена мотивация, психологични и емоционални, покачване на тегло по 

времето на пубертета и редица личностни особености;  



 Социокултурни - медийно влияние, въздействие на непосредствената 

социална среда, особено на връстниците и на семейни фактори. 

     На подробен анализ е подложен и проблемът за коморбидността на 

хранителните разстройства и някои психични разстройства, като депресия, обсесивно-

компулсивно разстройство, биполярно разстройство, личностни разстройства и др. 

Основателно в дисертационния труд място намира и проблемът за превенция на 

хранителните разстройства. Както отбелязва докторантът, съществена страна от този 

процес е задълбоченото проучване на феномена и на тази основа създаване на 

подходящ комплексен скринингов модел за превенция, основан на приложими за наши 

културни условия диагностични инструменти (с.55-56). Всъщност, точно това е и 

амбицията на докторанта – да предложи на базата на валидизация и оценка на 

съществуващи в чужбина модели, подходящ за български условия. 

Теоретичната част на дисертационния труд завършва с анализ на подходите за 

идентифициране на рисковите групи за хранителни разстройства, както и на 

съществуващите диагностични скрининг инструменти за целта. 

Теоретичната част на дисертационния труд е разработена с разбиране на 

проблематиката и е показана способност за критична оценка на съществуващите 

обяснителни модели. Сполучливо са „хвърлени мостове“ към възможен модел за 

собствено емпирично изследване. 

Във втората част на дисертационния труд, която по обем е една втора от 

дисертацията, е представена постановка на емпирично изследване, анализ на 

резултатите и обобщения. Докторантът си поставя за цел да направи „…оценка на 

приложимостта на комплексен прогностичен скрининг модел за превенция на 

хранителните разстройства.“ (с. 66). Всъщност, директната цел е да се валидизира и 

стандартизира за български условия метод за ранно откриване на хранителни 

разстройства. 

Заложени за проверка са 4 хипотези. Първите две от тях се отнасят до очаквания 

факторната структура на използваната методика и надеждността й за български 

условия да са съизмерими с тези за други културни условия. Третата хипотеза третира 

очакване за коморбидност между хранителните разстройства и депресията. В 

четвъртата хипотеза е заложено предположението, че „…по-изразената хранителна 

патология е тясно свързана и с по-високи стойности на нарушена представа за 

собственото тяло.“ (с. 67). 

Емпиричното изследване е проведено с извадка от 201 лица от женски пол на 

възраст от 18 до 45 години. Процедурата по изследване включва тестуване на лицата от 

извадката с четири методики:  



1.  The SCOFF Questionnaire (Sick, Control, Fat, Food), (Morgan, 1999) -

Въпросникът SCOFF е високо ефективен като скринингов инструмент за 

откриване на нарушения в храненето. SCOFF въпросника, който е адаптиран 

за използване на различни езици, е много ефективен като инструмент за 

ранна диагностика на хранително нарушение (Hill LS et al., 2010).  

2. Body Shape Questionnaire (BSQ; Cooper at al.,1987)  - Въпросникът BSQ е 

инструмент за самооценка на формата на тялото. BSQ се основава на 

идеята, че опасенията за образа на тялото са често срещани сред младите 

жени и представляват основна характеристика на хранителните 

разстройства анорексия невроза и булимия невроза.  

3. Eating Disorder Diagnostic Scale (EDDS) – Скалата е разработена и 

утвърдена като кратка самооценъчна методика за диагностициране на 

анорексия невроза, булимия невроза и безконтролно преяждане. Скалата 

показва добра надеждност и валидност в изследването на хранителни 

нарушения и може да бъде полезна и за клинични и научни приложения.   

4. Въпросник на Beck за депресия (Beck Depression Inventory II- BDI; Beck 

et al., 1961; 1988) - Beck Depression Inventory II (BDI) - използва се широко 

като клиничен инструмент за оценка на депресията. 

Както е посочил докторантът, емпиричното изследване е насочено към 

валидизация на трите методики - The SCOFF Questionnaire, Body Shape Questionnaire и 

Eating Disorder Diagnostic Scale (с. 72), от чиито резултати при изследване, може да се 

направи заключение за наличието/отсъствието на хранителни разстройства. 

Емпиричната информация е обработена количествено чрез използване на 

дескриптивна статистика, корелационен, факторен и регресионен анализ и чрез алфа на 

Кронбах е оценена вътрешната съгласуваност на скалите по отделните методики.  

Качествените анализи са съотнесени към издигнатите хипотези. Направени са 

надлежни изводи. Резултатите от емпиричното изследване имат практико-приложна 

стойност и са свързани с разработената, подходяща за български условия методика за 

ранна диагностика на хранителни разстройства. 

Като цяло емпиричното изследване е подходящо планирано и проведено, а 

емпиричната информация адекватно обработена и анализирана. Моделът на 

собственото за докторанта изследване се базира на критичните анализи в първата 

част на дисертационния труд. Получени са научно-приложни приноси, в  значима   

област   на   психологическото познание. 

 



 

ІІ. Бележки и препоръки към дисертационния труд 

Към дисертационния труд имам следните бележки и препоръки: 

 В дисертационният труд се твърди, че представените оригинални методики са 

надеждни и валидни за неклинични и клинични извадки. Би било добре да се цитират 

доказателства за това, т.е. да се представят психометричните им характеристики. Това 

ще даде възможност на читателя да направи по-пълноценни сравнения и анализи за 

получените за български условия параметри. При представяне на диагностичните 

инструменти в бъдещи научни трудове препоръчвам на докторанта да дава повече 

информация за процедурата по създаване на оригиналните методики и 

психометричните им качества. 

 Препоръчвам на докторанта също, в следващи публикации да доразработи 

проблема и представи доказателства за критериалната валидност на методиките, като 

въведе в анализите и резултати от извадка с диагностицирани лица с хранителни 

разстройства. На тази основа ще се разкрие дискриминантната стойност (cut-off) на 

методиките така, че от определена стойност в едната посока ще се идентифицират 

индивидите от извадката на здравите, а в обратната посока – на страдащите от 

хранителни разстройства. От там ще се създаде възможност да се оцени и 

критериалната валидност на методиката. С това практическата стойност на 

валидизацията за български условия ще нарасне значимо. 

Направените бележки и препоръки не променят положителното ми оценка 

за дисертационния труд и неговата значимост от гледна точка на научно-

приложните приноси, които има. Те са посочени, за да подпомогнат докторанта да 

усъвършенства в бъдещи научни трудове научния апарат и начина на представяне на 

резултатите от емпиричните изследвания. 

 

ІІІ. Научни и научно-приложни приноси: 

  

Дисертационният труд дава основание за формулиране на следните научни и 

научно-приложни приноси: 

1. Направен е анализ на същестуващи обяснителни модели за същността и 

проявите на хранителните разстройства. Систематизирани са рискови групи и е 

направена оценка за ролята на хранителните разстройства върху качеството на живот 

на страдащите и тяхното психично благополучие, както и на възможностите за 

диагностиката им и ранното им откриване.   



2. Валидизирана и апробирана е методика за ранно откриване на хранителни 

разстройства, приложима за български културни условия. 

Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертационния труд. 

Основните части от дисертационния труд са представени в публикации под формата 

на статии и доклади от конференции. 

 

ІV. Заключение 

 

Представената   дисертация   представлява   актуално   изследване   в   

значима   област   на   психологическото познание. Има характер на монографичен 

труд. Приносите са от теоретичен и приложно-практичен характер. Това ми дава 

основание да препоръчам на уважаемите членове  на научното жури, при успешна 

защита, да гласуват за присъждането на образователната и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.2. Психология (Медицинска 

психология) на Елисавета Веселинова Павлова.   
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