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Дисертационната тема на Вълков е върху специфичния и важен въпрос при 

зависимите към психоактивни вещества – семейна среда и личностови 

детерминанти. Дисертацията е разработена на 244 страници, съдържанието 

е добре структурирано в пет основни глави, има много прегледни таблици и 

фигури, цитирани са 227 литературни източника на латиница и кирилица, 

предимно  от последните години, в приложение са представени методиките 

от емпиричното изследване. 

Първата и втора глави са върху дефинициите определящи зависимостта към 

психоактивните вещества и техните видове. Тук докторантът показва много 

добра информираност към съвременните  аспекти за определяне границите, 

компонентите на зависимостта в европейската и американската 

класификации и психопатологичните характеристики в отделните етапи на 

формиране на зависимост. Изчерпателно са представени видовете 

психоактивни вещества и ефектите, които те предизвикват върху ЦНС.  

Представени специфичните културови, социални и полови различия при 

злоупотребата с отделните видове вещества. Обсъждани са симптомите на 

зависимост, диференциална диагноза с други зависимости, коморбидност, 

психологичните ефекти, които провокират злоупотребата и късните 

негативни промени в когнитивните процеси, емоциите и поведението.  

В третата и четвърта глави се обсъждат факторите формиращи зависимост 

и по-специално психосоциалните фактори. Докторантът представя 

цилкулярната взаимовръзката между трите фактора дрога-индивид-

социална среда. Той отстоява своята позиция, че хората се различават по 

степента на риск към зависимост от ПАВ и това е свързано с 

първоначалният дефицит при личността, който става причина за употреба, 
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която засилва този дефицит и от тук порочния кръг се задълбоча и формира 

зависимостта. Вълков привежда много данни от психологични анализи в 

различни школи за формиране на зависимостта, както и физиологичните 

промени, които настъпват в ЦНС в „системата за възнаграждения”, която 

изгражда привикването и пристрастяването. Той обсъжда 

предразполагащите фактори като генетична предразположеност, свързана 

със съвременните изследвания на допаминовия рецептор, естествените 

опиоиди и болестната концепция за мозъка. Към основните психосоциални 

фактори свързани със зависимостта Вълков обсъжда: проблемите на 

самооценката, личностовата дисхармония и разстройства, слаб волеви 

самоконтрол над поведението, проблеми с емоционалната регулация.  

Обсъжда се специфичността на мотивацията за употреба на психоактивни 

вещества, която преминава през дефицити и дезорганизация в ценностовата 

система, склонност към илюзорно-компенсаторна дейност, хедонистична и 

свръхстимулираща или субмисивна насоченост. Много подробно е обсъден 

въпросът за проблемите с емоционалността при зависимите индивиди, на 

преден план депресивност и тревожност като фактори на риск, генетична 

предиспозиция  и последица от зависимост. Тук са дадени различни 

възможности на предхождащи фактори и последици, от които се формира 

порочен кръг на взаимовръзки подсилвани от психологичните въздействия 

в семейството и социалната група, които водят до зависимост. В тази част 

са приведени като цитати много съвременни интерпретации на автори, 

направена е съпоставка между техните позиции, но добре е откроена и 

позицията на докторанта. В обобщението на тачи част,  докторантът полага 

три основни личностови дименсии: лош контрол върху поведението, 

негативна емоционалност и позитивна емоционалност. Към частта за 

социалните фактори Вълков обсъжда обществените нагласи, закони и 

норми, културата на приемане или отхвърляне на веществата, проблемите 

на бедността, насилието, влиянието на неформалните групи, проблемите на 

расите, етническата принадлежност. Направен е обзорен анализ и на 

спецификата на семейната среда към формиране на зависимост с 

доминиране на: удължена зависимост на младия човек към семейството, 

сериозните проблеми на комуникацията в семейството, преживените и 

фиксирани травми в детско-юношеските години, родителските модели на 

адиктивно и автоагресивно поведение, родителския стил на поведение, 

взаимовръзката в другите деца в семейството. Вълков обсъжда влиянието  и 

на духовните фактори към уязвимостта за зависимост. Той великолепно 
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прави отграничаване, че позитивна роля има обгрижващата и подкрепяща 

религиозност, но не и рестриктивната и ритуалистична религиозност. Добре 

е, ако тази част от дисертацията докторантът публикува като студия, която 

да подпомага обучителния процес в университета. 

Петата част на дисертацията представя емпиричното изследване. Много 

добре е направена върху богатия обзор, постановката на емпиричното 

изследване. Като център на изследването са положени два фактора: 

„прекарания тревожен и депресивен епизод”, който удвоява риска от 

злоупотреба и зависимост от наркотични вещества и родителския стил в 

семейството.  

Изследването и проведено в две групи: клинична и контролна група. Лицата 

от клиничната група са с диагноза от психиатър на зависимост и са в 

програмите за рехабилитация и ресоциализация, не са употребявали алкохол 

и наркотици през  последните четири седмици.  

Положени са две основни цели на изследване и една като сравнителен 

анализ с други изследване. Изградени са девет хипотези и шест конкретни 

задачи, кореспондиращи с поставените цели. Изпозвани са тестовете за 

тревожността като личностова черта и ситуативност на Спилбъргър и 

Въпросникът на Бек за депресия. Двата въпросника са адаптирани за 

българската популация, по своята същност са клинико-психологични и са 

релевантни към целите на изследване. Използвана е и анкетна карта, 

авторска разработка, чрез която се събира насочено информация към 

историята на употреба на ПАВ и стиловете на родителско възпитание по 

Макколи и Мартин. Представен е и качествен анализ по типа case study. 

Много подробно е описана процедурата на изследването с описание на 

конкретните трудности, с които докторантът се е сблъскал. В отделна 

подчаст са представени всички конкретни резултати от изследването по 

отделните методики и сериозните статистически анализи, които са 

направени при всяка от изследваните групи и в сравнителен план.  

От тези анализи са потвърдени хипотезите за: по-високи нива на 

личностовата тревожност при зависимите лица от клиничната група, спрямо 

лицата от контролната група; не е намерена статистически значима разлика 

между половете и при двете групи по отношение на ситуативната и 

личностова тревожност;  тенденции за по-висока депресивност при жените 

спрямо мъжете и в двете групи; 
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Много коректно докторантът обсъжда при анализ на депресивния фактор, 

че лицата със зависимост по-често страдат от депресия и има значима връзка 

между депресия и зависимост, но корелацията е слаба, защото може да има 

още корелационни фактори, които не са обхванати в изследването. От тук, 

той съразмерно прави интерпретация, че възможните по-високи нива на 

депресия при зависимите могат да се обяснят с три възможни начина: 

депресивното разстройство е причинило или улеснило формирането на 

зависимост;  злоупотребата с ПАВ е станала причина за възникване на 

депресията; други фактори могат да обяснят тази взаимовръзка.  

Вълков прави опит да интерпретира тревожността и депресивността спрямо 

вида вещество на зависимост към алкохол, хероин и комбиниране на 

алкохол със сънотворни. За другите вещества извадката е малка и той не 

прави анализи. Лицата със зависимост към алкохол имат най-висока 

ситуативна тревожност в миналото, по-ниска е при групата с алкохол и 

сънотворни, най-ниска при хероино зависимите. Хероино зависимите имат 

по-ниска ситуативна тревожност, дори спрямо лицата от контролната група. 

По отношение на тревожността като личностова черта той интрепретира от 

анализите: в значителна степен по-тревожни са лицата със зависимост към 

алкохол, спрямо тези към хероин и алкохол комбиниран със сънотворни. В 

миналото зависимите към хероин имат завишени показатели. След 

направените анализи Вълков интерпретира по отношение  степените на 

депресивна изразеност и вида вещество: най-висок процент на лека и 

умерена депресия има в групата на зависими към алкохол и сънотворни;  в 

по-нисък процент имат лека и умерена степен на депресия в групата на 

хероино зависимите. Докторантът много коректно  описва всички аспекти 

на ограничения в изследването и хипотетичност на интерпретациите.  

Още тук искам да подчертая, прецизността на докторантът да прави 

интерпретации само на тази част от подгрупите, в които има някаква 

сигурност. Ще прибавя само, че е добре  в интерпретациите да полага и 

фактора настъпила личноства промяна на зависимите към наркотици, която 

е по-тежка от личностовата промяна при алкохол. Тази промяна се изразява 

предимно с „нивелиране”, ограничаване на диапазона и интензитета на 

емоциите и с  влошаване на възможностите за отчитане на емоционалните 

преживявания по конкретна тестова методика. 

В анализите на семейната среда Вълков прави няколко интересни 

интерпретации: зависимите лица са обикновено родени като последни в 



 

5 
 

семейството, докато лицата от контролната група са родени като първи. От 

тук той полага като значим рисков фактор към зависимост в българската 

популация и поредността на раждане на децата; бащата използва предимно 

авторитарен стил на възпитание при зависимите, спрямо независимите; не 

се потвърждава хипотезата за безразличен стил на възпитание от страна на 

майката; стилът на възпитание от бащата е по-голям защитен или рисков 

фактор, спрямо стилът на възпитание на майката. Вълков прави анализ и на  

други социално психологични фактори спрямо зависимостта: в 

изследваните групи факторът бедност няма значима роля; по-ниско ниво на 

образование при зависимите; религиозни нагласи и поведение; възраст, 

тревожност  и депресия.    

В отделна глава Вълков прави сравнителен анализ между своето изследване 

и анализи от изследване на импулсивността при потребители на хероин и 

стимуланти проведено от Българския институт по зависимост. Отчетени са 

много сходни резултати и отделни различия, за които съразмерно е 

интерпретирано, че може да се дължат на четири основни фактора като брой 

изследвани лица и различна мотивация за изследване. И при двете 

изследвания по емпиричен път се доказва хипотезата, че лицата със 

зависимост имат по-високи нива на тревожност и депресия в сравнение с 

независимите. От тук Вълков полага, че остатъчната нелекуване депресия и 

тревожност могат да доведат до рецидив. 

В последната част са представените два качествени анализа на зависимост 

към психоактивни вещества. В тези анализи много подробно е направено 

описание на значимите житейски събития, психотравми,  стил на живот в 

неформалната група и родителски стилове на възпитание, които оказват 

влияние при започване употреба на ПАВ  и изграждане на зависимост. 

Много добре е  проследено личностовото развитие при всеки от тях, с анализ 

на дефицитите при уменията за комуникация, доминиращи ценности и 

копинг стратегии за справяне с проблемни ситуации. В анализите е 

проследена и настъпващата личностова промяна при системната 

злоупотреба по отношение на емоционалните преживявания, дезадаптивно 

поведение. 

В заключението на дисертацията Вълков определя много коректно спрямо 

данните и анализите от научното изследване, пет основни приноса: оценка 

на специфични черти на преморбидната личност; риска от рецидив 

определен от остатъчната нелекувана тревожност и депресия; поредността 
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на раждане в родителската семейство като рисков фактор; анализ на 

духовни ценности;  приложимост на данните в психотерапевтични 

програми. Докторантът ясно говори за ограниченията на своето изследване 

и нови насоки за научни изследвания в бъдеще.  

Критичните ми бележки на рецензент са допълнения към направените от 

докторанта интерпретации, които могат да му дадат още една гледна точка 

към бъдещи изследвания: Считам, че повишената тревожност и 

депресивност при зависимите лица е от една страна проява на 

предиспозицията, но от друга страна и специфична личностова промяна при 

системна злоупотреба, която поразява най-фините неврокогнитивни  

процеси на мозъка, проявени с тревожност, депресивност, влошаване на 

когнитивни и екзекутивни психични процеси. В дисертацията има 

достатъчно данни, за да бъде анализиран факторите от каква възраст започва 

злоупотребата с ПАВ и колко бързо се стига до системна злоупотреба с 

високи нива на интоксикация, определена от тежки нарушени на 

психичните процеси и поведение. Това ще даде още един важен аспект на 

зависимостта. Считам, че докторантът има възможност в бъдещите си 

научни изследвания да задълбочи своите анализи и в тази посока.  

Дисертацията на Петър Вълков е много добре разработена, изследването е 

проведено по всички изисквания за научно емпирично изследване със 

съвременна статистическа обработка на данните, коректно направени 

анализи и интерпретации.  Езикът и техническото оформяне  са на високо 

ниво. Дисертацията покрива високите критерии за докторска степен! 

В убеденост предлагам на членовете на Научното жури да гласуват на 

Петър Вълков   образователната и научна  степен „Доктор” по 

психология. 
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Гр. София      доц. д-р Павлина Петкова 

 


