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 І. Кратко представяне на автора 

Жанета Николаева Цонева е докторант на самостоятелна подготовка в Катедра 

„Дидактика” на Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски” в периода м. 

март 2012 г. – юни 2014 г. Преди това тя има завършено висше образование по 

специалност „Социални дейности” в Техническия университет в Габрово. Изборът на 

тема е сполучливо съгласуван с професионалните интереси и опит на докторанта, тъй 

като от 1.ІХ.2010 г. работи като асистент в ТУ – Габрово и се реализира като 

преподавател по социални дейности. 

 

 ІІ. Характеристики на дисертационния труд 

1. Актуалност и изследователска насоченост на проблематиката 

Представената за обсъждане дисертация има едно безспорно предимство, което 

не се нуждае от подробно аргументиране – тя е актуална и значима – както предвид 

критериите за дисертабилност на темата, така и с оглед на социалните проекции на 

проблема. Изследваната проблематика е не само интересна, но и трудна, защото 

съчетава в себе си аспекти от различни научни области. Докторантката заслужава 

адмирации за избора на тема и за подход към нейното осъществяване – с акцент върху 

социалната работа и практическите измерения на проблема. Именно гледната точка на 

социалната работа прави разработката провокативна и създава очаквания за новост и 

практическа приложимост на резултатите. Темата се отнася до проблем със значими 

социални проекции и те са описани подробно. Очевидно е, че докторантката познава 

съществуващите подходи на работа с наркозависими, а също и актуалните въпроси, с 

които се сблъскват професионалистите в тази сфера. 

2. Структура и съдържание на дисертационното изследване 

Дисертацията е в обем от 184 страници и приложения и е структурирана в четири 

глави, чрез които се търси последователен преход от теоретичните измерения на 



проблема към собствената изследователска работа с цел обосноваване на модел за 

социална работа с наркозависими.  

Първа глава представлява обзор на възникването, развитието и съвременното 

състояние на проблема за употребата и зпоупотребата с наркотични вещества. В 

хронологичен план подробно са проследени същността на употребата на псиоактивни 

вещества, моделите на наркотична зависимост и появата на нови тенденции в тази 

сфера. Специално внимание е отделено на съвременните теории за употребата на 

психоактивни субстанции и са изяснени ключовите понятия, като пристрастяване, 

злоупотреба и зависимост. 

Във втора глава се преминава към изясняване на същността и особеностите на 

социалната работа с наркозависими. Най-напред се коментират общи въпроси за 

социалната работа като професия и практика; за доминиращите модели на социална 

работа, както и за ролите и уменията на социалния работник при взаимодействието му с 

клиенти. На тази база се стига до конкретизиране на общи умения, роли и функции на 

социалния работник, приложими при социална работа с хора, зависими от наркотични 

вещества. Това уточнение е необходимо предвид темата на дисертацията, за да се 

фокусира текстът към аспектите на социалната работа. 

Детайлното представяне на спецификата на социалната работа с наркозависими 

лица изгражда съдържанието на трета глава на дисертацията. В нея акцентът е върху 

психо-социалния терапевтичен подход за работа с наркозависимите като целева група. 

Във връзка с това е направено сравнение и разграничение между понятията 

психотерапия, терапия и консултиране. Коментирано е и какво е мястото на социалния 

работник по отношение на тези процеси. Вторият параграф на трета глава е посветен на 

описанието и обосноваването на модел на социална работа с наркозависими, основан 

на психо-социалния терапевтичен подход. Подробно представени са етапите на процеса 

на социална работа с наркозависими, необходимите компетенции за реализирането им, 

както и факторите, които имат влияние при оказването на подкрепа на хората в нужда. 

В четвърта глава са описани резултатите от проведено емпирично проучване, 

което обхваща 261 наркозависими и 7 специалиста, работещи в субституиращи и 

поддържащи програми. За нуждите на проучването са използвани адекватни 

изследователски методи и инструменти – въпросници и експертна оценка с цел анализ 

на разработения концептуален модел от гледна точка на неговата приложимост в 

практиката. 

Получените изследователски данни са добре онагледени чрез 14 таблици и 26 

фигури, интегрирани в текста.  

След края на четвърта глава закономерно следва заключението на дисертационния 

труд, в което са включени и изводите. От гледна точка на структурата на текста ми се 

струва по-подходящо изводите да бъдат отделени от заключението и да се представят в 

края на емпиричната част на дисертацията, той като те се основават на най-

съществените резултати от изследването, направено от докторанта.  



Използваната и цитирана литература е адекватна на темата на дисертацията. 

Използвани са 130 източника, от които 9 интернет страници. Може да се приеме, че 

обхватът на литературни източници е добър и показва познаване на публикациите в 

изследователското поле. 

Приложенията към текста съдържат бланки на въпросници, протоколна карта и 

карти за експертна оценка, използвани в процеса на събиране на данни. Струва ми се 

достатъчно да се даде модела на карта за експертна оценка, без да се прилагат 

попълнените от експертите карти. 

 

ІІІ. Бележки, въпроси и препоръки 

1. При структурирането и представянето на дисертационния труд се 

забелязва известен дисбаланс – теоретичната част доста превъзхожда по обем 

емпиричната. Изследването е разположено на 40 страници, а теоретично представените 

въпроси заемат останалите 137 страници. По-логично и убедително би било 

изследването да бъде доминиращо, защото то е свързано с личното участие на 

докторанта и ще позволи да се открои неговата авторова позиция, която сега не се 

откроява достатъчно в текста.  

2. Интерес представлява опитът да се създаде модел на социална работа с 

наркозависими. Заявката на равнище цел на емпиричното проучване е именно такава – 

„да се конструира и обоснове модел на социална работа с наркозависими лица и да се 

апробират някои негови компоненти в рамките на субституиращи и поддържащи 

програми“ (с. 10).  Във връзка с това е и моят въпрос: Въз основа на какъв критерий 

докторантът като изследовател е взел решението да апробира определените от него 

компоненти и защо като компонент на модела се приема въпросник за оценка на 

потребностите, което е по-скоро инструмент за събиране на данни (с. 139). В тази 

връзка от уточнение и яснота се нуждае разбирането на докторанта за това какво се 

приема за модел на социална работа с наркозависими и кои са неговите параметри.  

3. Какво показват емпиричните резултати – как се доказва очакването, 

формулирано в хипотезата, че „моделът на социална работа с наркозависими лица, 

осъществяна върху основата на психо-социален терапевтичен подход, ще подобри 

качеството на осъществяваната подкрепа на наркозависимите...” (с. 10). 

ІV. Приноси на дисертационния труд 

Авторката е формулирала пет научни приноси на дисертационния труд, които 

съответстват на съдържанието и характера на изследването. С цел прецизност бих 

предложила третият принос да бъде формулиран като „описан е модел на социална 

работа с наркозависими лица...”, вместо „създаден е модел...”. Тази формулировка по-

точно би отразила постиженията на докторанта, който не създава принципно различен, 

авторски модел, а в голяма степен по-скоро описва, концептуализира и синтезира по 

свой начин съществуваща практика при работа с наркозависими лица. 



V. Оценка на автореферата и на публикациите по темата 

 Авторефератът е в обем от 24 страници и отразява коректно основното 

съдържание на дисертацията. Необходимо е да се промени заглавната страница, като се 

коригира и изпише коректно професионалното направление по което се очаква 

придобиването на образователна и научна степен „доктор”. Приносите е добре да се 

изведат на отделна страница, а не ограничени с линия, за да са видими. Същото се 

отнася и за списъка на публикациите. Насоките за бъдещи изследвания не са 

задължителна част за автореферат, чиято идея е да отразява направеното в рамките на 

дисертационното изследване. 

 По темата на дисертацията докторантката е реализирала 5 публикации – една 

студия в Годишника на СУ, книга Педагогика; 3 статии в специализирани издания и 1 

доклад, публикуван в сборник от научно-практическа конференция. Извън обсега на 

рецензираните заглавия са включени още две публикации, които са в сферата на 

социалната работа. Като обем, качество и представителност на проблематиката, 

публикациите на докторантката са на необходимото ниво за успешно популяризиране 

на резултатите от дисертационното изследване. 

VІ. Заключение 

Депозираният дисертационен труд на тема: „Модел на социална работа с 

наркозависими” се отличава с актуална проблематика и съвременен подход на 

разработване. Той отговаря на изискванията за подобен род разработки и съдържа 

достатъчно данни за положени изследователски усилия, въпреки отразените по-горе 

бележки. Това ми дава основание да дам своя положителен вот и да предложа на 

уважаемото жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Жанета 

Николаева Цонева в професионално направление 1.2. Педагогика (Основи на 

социалната работа). 
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