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 1. Данни за докторанта.  

Жанета Цонева е завършила бакалавърска (2006г.) и магистърска 

(2007г.) степен по специалност Социални дейности в Техническия 

университет в гр. Габрово. От 01.09.2010г. и досега е асистент в катедра 

„Социални и стопански науки“ към Стопанския факултет на същия 

университет. 

2. Данни за докторантурата. 

Жанета Цонева е зачислена като докторант на самостоятелна 

подготовка на 30.03.2012г. след успешно защитен предварителен проект за 

дисертационен труд на катедрено заседание на катедра „Дидактика“. В 

рамките на първата година от докторантурата тя успешно полага 

докторантски минимум по специалността и още два задължителни изпита. 

След интензивна успешна работа в края на втората година депозира за 

вътрешна защита окончателно оформения дисертационен труд. 

Няма данни за допуснати нарушения при реализирането на 

дисертацията. 

3. Данни за дисертацията и автореферата  

Дисертационният труд е с общ обем от 233 страници и включва увод, 

четири глави, заключение и изводи, библиография от 130 източника (70 на 
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кирилица, 51 на латиница и 9 интернет-сайта), списък на фигури и таблици 

и 17 приложения. 

В увода е представена обосновка на актуалността и значимостта на 

проблема на изследването и добре конструирана концептуална рамка, 

включваща прецизирани и ясно дефинирани обект, предмет, цел, задачи и 

хипотеза на дисертационното изследване, а също времевия обхват на 

емпиричното изследване и адекватно подбрани за целите на изследването 

изследователски методи. 

Първата глава представя обстоен и задълбочен преглед на 

историческото развитие на употребата на наркотици, моделите на 

наркотичната зависимост, факторите и причините за зависимото 

поведение, както и прецизно разграничаване и дефиниране на основните 

понятия, с които се оперира в това научно-изследователско и приложно 

поле – употреба, злоупотреба, модели на зависимост, стадии в развитието 

на зависимостта, принципи на лечение. 

Втората глава е посветена на същността и особеностите на 

социалната работа с наркозависими. Представени, анализирани и 

съпоставени са различни теории и модели на социалната работа. Обърнато 

е специално внимание на социалната работа с наркозависими с акцент 

върху различните подходи в нея. Обстойният и задълбочен анализ на 

представените по-общи подходи имплицитно води към разгледаните в 

трета глава психотерапевтични подходи в социалната работа. 

В трета глава, опирайки се на анализа на четири основни 

психотерапевтични подхода, прилагани в социалната работа, Жанета 

Цонева конструира и концептуализира модел на социална работа с 

наркозависими лица върху основата на психо-социален терапевтичен 

подход. Моделът е добре теоретично обоснован, адекватно визуализиран  и 

операционално представен, което позволява апробация на неговата 

функционалност и ефикасност. 
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Четвърта глава е посветена на анализа на резултатите от добре 

планирано и прецизно осъществено емпирично изследване с основна цел 

апробиране на отделни компоненти на конструирания и теоретично 

обоснован от автора на дисертационния труд модел на социална работа с 

наркозависими. Изследването е добре планирано и е осъществено в 

рамките на три етапа - анкетно проучване сред наркозависими и 

специалисти от субституиращи и поддържащи програми за лечение, 

експертна оценка на конструирания модел, индивидуална социална работа 

с наркозависими от метадонова поддържаща програма в „Център за 

психично здраве” В. Търново. 

Данните от изследването са адекватно обработени и представени, а 

резултатите – задълбочено анализирани. 

Като следствие от това са направени адекватни изводи за 

възможностите на модела във функционален план и за ефикасността от 

неговото приложение. 

Дисертационният труд е самостоятелно дело на докторантката. 

Авторефератът представя адекватно дисертационното изследване. 

4. Научни приноси  

1. Върху основата на задълбочен научно издържан теоретичен анализ 

на същността на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, от 

една страна, както и на същността и спецификата на социалната работа с 

наркозависими, от друга страна, докторантката е разработила и обосновала 

авторова класификация на специфичните роли на социалния работник и 

основни психотерапевтични подходи. 

2. Конструиран, обоснован и в значителна степен емпирично 

апробиран е авторски модел на социална работа с наркозависими. 

3. Разработен и апробиран е оригинален инструментариум за 

социална работа с наркозависими, включващ въпросник за оценка на 

потребностите от подкрепа на наркозависимите и протоколна карта, в 

която се отразяват резултатите от въпросника.  



 4

5. Публикации по темата на дисертационното изследване  

 Докторантката представя общо 7 научни публикации, 5 от които са 

по темата на дисертационното изследване. Те адекватно представят 

отделните етапи от работата на автора върху теоретичната и емпиричната 

част на изследването. 

6. Заключение  

Представеният за обсъждане и защита дисертационен труд е резултат 

от много прецизно осъществено изследване, резултатите от което са със 

съществена теоретична и приложна значимост. Трудът е добре 

структуриран, изложението е последователно и логически 

непротиворечиво и демонстрира подчертания интерес и ангажираност на 

докторантката към изследваната проблематика. 

Представените дотук обстоятелства ми дават основания с убеденост 

да декларирам, че дисертационният труд притежава всички необходими 

качества на такъв тип научна разработка и предлагам на уважаемото 

жури да бъде присъдена на Жанета Николаева Цонева научната и 

образователна степен „Доктор”.  

 
Дата: 01.09.2014 г.  
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