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Предложената за становище дисертационна разработка е положена в 
интердисциплинарна област между медицина , психология и по конкретно 
в полето на сомнологията. Такъв интерес е рядкост в психологичните 
среди , което е сериозна заявка за високото ниво на компетентност на 
докторската програма, научният ръководител, научния консултант и 
докторанта. 

Спазени са всички необходими академични изисквания на разработката. 

Дисертационният труд се състои от девет основни и три допълнителни 
глави, на 264 страници, много графики и диаграми, цитирани са 338 
литературни източника, от които 60 на кирилица. 

В теоретичната част е направен подробен анализ на  психофизиологичните 
феномени свързани  с нарушението на съня, синдром на обструктивна 
апнея, когнитивни, афективни и личностни промени при тази форма на 
сънна апнея. Представени са специфичните  соматични, физиологични и 
психични нарушения, които са свързани с патогенезата и развитието на 
СОСА. Много са богати и съвременни данните от психодиагностиката на 
синдрома, мозъчната  локализация на изразените нарушения и 
специфичните неврокогнитивни взаимовръзки  в болестния соматичен  
процес. Проведеното психологично изследване е специализирано 
психодиагностично изследване при 276 лица, с ясно определени критерии 
за включване и изключване в изследването, разпределени в група на болни 
със СОСА и здрави. Изброени са и задължителните медицински 
изследвания, проведени при всеки болен за поставяне на диагнозата и 
психологичната тестова батерия, включваща Скала за сънливост на 



Epworth, EQ-5D (стандартизиран инструмент за оценка на общо 
здравословно състояние), „Заучаване на 10 думи“, Кратка 
невропсихологична скала (която разграничава лицата с когнитивни 
нарушения от здравите лица), Тест за последователно свързване, Кратка 
самооценъчна скала за депресия на Бек, Невротично-депресивен тест, SCL-
90-R (самооценъчен въпросник за оценка на симптоми, създаден да 
отразява моделите на психологическа симптоматика у изследвания). 
Всички методики са описани подробно, с изискванията на изследването, 
нормативните параметри и спецификата им.Спазени са всички изисквания 
за верификация на данните , което отново е белег за професионална 
коректност. Получените данни са представени ясно и разбираемо , като са 
интерпретирани в контекста на клинико-психологичната практика. 

Изводите са релевантни на заложените хипотези и напълно отговарят по 
стойност на сериозността на научното изследване на докторанта. 

Нямам критични бележки , по скоро като лекар съм обнадежден че така 
желаната екипна работа между лекари  клиницисти и  клинични психолози 
става все по видима и то през такива научни изследвания и разработки на 
интердисциплинарна проблематика. 

Всичко това ми дава основание да предложа в заключение че дисертацията 
е много добър еталон за новаторски научни изследвания в полето на 
психологията и медицината . 

Считам, че Мартин Николов    е разработил дисертацията, спрямо 
високите критерии за научно изследване и анализ. С убеденост 
предлагам на членовете на Научното жури да присъдят на Мартин 
Николов образователната и научна степен „Доктор“ по 
професионално направление „Психология“,  „Клинична психология“ 
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