
СТАНОВИЩЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД НА   

КРАСИМИРА МИНЕВА  

НА ТЕМА: 

ЛИЧНОСТНА ТИПОЛОГИЯ НА ЗАВИСИМИТЕ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НА  

МЕТАДОНОВО ЛЕЧЕНИЕ 

Дисертационният труд на Красимира Минева в структурно и 

съдържателно отношение отговаря на изискванията за този род научни 

разработки. В структурно отношение се открояват два компонента- 

теоретична рамка и емпирично изследване. Теоретичната рамка е базирана 

на критичен литературен обзор върху 114 литературни източници – 93 на 

латиница, 21 на кирилица. Анализът е върху значими и съвременни 

източници и служи за основа при формулирането на хипотезите, целта и 

задачите на настоящия дисертационен труд.  

Темата на дисертационния труд е значима,  актуална и дисертабилна. 

Актуалността на проблематиката се определя от вариативността и 

разнородността на личностната типология при зависимите. Уточняването на 

типологиите ще допринесе за изясняването на специфични етиологични 

фактори, което пък от своя страна ще прецезира терапевтичните стратегии. И 

което е особено важно- установените личностни типологии могат да 

послужат като скринингов инструмент с цел превенция на зависимостите. 

Данните от емпиричното изследване имат и приложен характер. 

Дисертационният труд е добре планиран и отлично изпълнен. Направен е 

успешен опит да се типологизират личностните особености на зависими на 

метадоново лечение.  

Хипотезите, целта и задачите на дисертационния труд са коретно 

формулирани. Подбрана е адекватна на тях тестова батерия, която е описана 

прецизно. Твърде обемната батерия крие известен риск за недооценка на 

получените данни, които обаче са прецизно анализирани. Количественият и 

качествен анализ показва научната прецизност и добросъвестност на  

докторантката. 



Получените данни  в по-голямата си част потвърждават издигнатите 

хипотези. Тук отново проличава научната добросъвестност на Минева, която 

обсъжда и тези данни, които не потвърждават първоначалните й допускания. 

Минева въвежда нови типологизиращи променливи, и което е особено 

важно, очертава дефицититте и ресурсите в социалното функциониране. 

Направена е препратка към практическото приложение в консултативната и 

клинична практика. Изводите са твърде обширно формулирани и напомнят 

повече на заключение на дисертационен труд. Приносите имат както 

теоретичен, така и практически аспект и са свързани с емпирично  изведена 

личностна типология, с адаптацията на методики и с практически насоки за 

психологическа работа със зависими. 

Авторефератът отразява адекватно структурата и съдържанието на 

дисертациоинния труд. Докторант Минева има 4 публикации по темата на 

дисертационния труд. 

Имайки предвид актуалността на темата, прецизността в 

анализирането на емпиричните данни и практическата значимост на 

представения дисертационен труд, с пълна убеденост предлагам на 

Уважаемото Научно Жури да присъди на Красимира Минева 

образователната и научна степен ДОКТОР. 
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