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Общо описание на дисертационния труд и на приложените към 

него материали 

 Рецензираният труд се състои от 230 страници, 14 таблици, 26 фигури 

и 17 приложения. Библиографията обхваща 130 източника, от които 70 на 

кирилица, 51 на латиница и 9 интернет страници. Трудът е структуриран по 

следния начин: увод, четири глави, заключение и изводи, приложения.  

     

 Актуалност и значимост 

Дисертационният труд е посветен на значим социален проблем – 

употребата и злоупотребата с наркотични вещества.  Актуалността на 

темата, на която е посветено изследването, е неоспорима. Заглавието точно 

отразява съдържанието на работата. 

В увода докторантката откроява значимостта и актуалността на 

изследвания проблем, обекта, предмета, целта, задачите, хипотезите, 



методите и обхвата на дисертационното изследване. Обосноваването на 

актуалността на проблема е подкрепено със солидни аргументи: актуални 

статистически данни, потвърждаващи значимостта му към днешно време, 

липсата на достатъчно изследвания на проблемите, свързани с лечението на 

зависимостта от наркотични вещества от гледна точка на социалната работа. 

Цел на дисертационното изследване 

Целта на изследването е да се конструира, обоснове и апробира модел 

на социална работа с наркозависими. Задачите за осъществяването на тази 

цел са формулирани адекватно. Изследователските методи са релевантни на 

поставените задачи и включват:  

- стандартизирано интервю (EUROPASI); 

- въпросник за проучване и анализ на потребностите от подкрепа на 

наркозависимите; 

- въпросник за проучване мнението на специалистите, работещи в 

субституиращи и поддържащи програми, относно провеждането на 

групова социална работа за придобиване на социални 

компетенции; 

- въпросник за проучване мнението на наркозависимите в работещи 

в субституиращи и поддържащи програми, относно провеждането 

на групови срещи за придобиване на социални компетенции 

- експертна оценка на предлагания модел на социална работа с 

нарозависими. 

Трите въпросника, както и компютърната програма за обработка на 

данните, са създадени специално за целите на изследването. 

 

Обща характериастика на дисертационния труд 

В първа глава на дисертационния труд докторантката разглежда 

историческото развитие на употребата на наркотични вещества в световен 

мащаб. Акцентира на същността и теориите за употребата на психоактиви 



вещества. Във връзка с това във втория параграф на настоящата глава са 

представени теоретичните модели на зависимостта от наркотични вещества 

(морално-детерминиран, поведенчески, психологически, социален, био-

психо-социален, системен, модел на екосистемите). Подробното разглеждане 

на моделите показва, че авторът на дисертационния труд е направил 

прецизен анализ и е изяснил обяснителния потенциал на всеки един от тях. 

Във втора глава се разглеждат същността и особеностите на 

социалната работа с наркозависими. Въз основа на анализа на множество 

литературни източници, в първия параграф, се изяснява същността на 

социалната работа, представят се различни теории и модели на социална 

работа. Отделено е съществено внимание на общите роли, функции и умения 

на социалния работник, което е добра основа за обособяването на 

специфичните роли, използвани в сферата на социална работа с 

наркозависими лица. Направен е логически преход от първия към втория 

параграф, в който се разглежда същността на социалната работа с 

наркозависими като е осъществен задълбочен и изчерпателен анализ на 

подходите на социална работа с наркозависими. 

В трета глава, озаглавена „Социална работа с наркозависими лица 

върху основата на психо-социалния терапевтичен подход”, е преставена 

концептуалната рамка на модела на социална работа с наркозависими. В 

първия параграф се анализират понятията психотерапия, терапия и 

консултиране. Детайлно се разглежда същността на отделните 

психотерапевтични направления за оказване на подкрепа на 

наркозависимите. Във втория параграф е отделено специално място на 

психо-социалния терапевтичен подход, въз основа на който е разработен 

моделът. В същия параграф са заложени теоретичните основи на модела, 

чието конструиране, обосноваване и апробиране е цел на дисертационното 

изследване. Моделът е онагледен графично със схема, която му придава  

яснота и завършеност.   



Изложението и използваната литература показват, че докторантката се 

е запознала със значителен брой литературни източници.  

Езикът и стилът на изложението са точни, стегнати и ясни. 

Постановката, методиката и анализът на резултатите от емпиричното 

изследване са представени в четвърта глава на дисертационния труд. 

Изследването е проведено в три етапа. През първия етап е направено анкетно 

проучване сред наркозависимите и специалистите от поддържащите и 

субституиращи програми относно проучване мнението им за осъществяване 

на групова социална работа за придобиване на социални компетентности. 

Изследвани са относително голям брой наркозависими – 261 респонденти. 

Във втория етап на изследването е осъществено експертното оценяване на 

модела. През третия етап се осъществява конкретна социална работа с 

наркозависими в метадонова поддържаща програма в „Център за психично 

здраве” – В. Търново.  

Анализът на резултатите от емпиричното изследване е коректен, 

подкрепен с необходимите статистически данни и онагледен графично и 

таблично. Направените изводи отговарят на поставените цели и задачи на 

дисертацията.  

В резултат от проведеното изследване могат да се отблежат следните 

приноси на дисертационния труд: 

1. Направен е обширен теоретичен анализ на същността на употребата 

и злоупотребата с наркотични вещества – специфика на употребата на 

наркотични вещества, модели на зависимостта и стадии в развитието на 

наркотичната зависимост.  

2. Задълбочено е разгледана същността на социалната работа с 

наркозависими, въз основа на което са очертани специфичните роли на 

социалния работник и основни психотерапевтични подходи. 

3. Създаден е модел на социална работа с наркозависими лица въз 

основа на психо-социален терапевтичен подход. 



4. Предложеният модел на социална работа с наркозависими лица от 

една страна, удовлетворява изискванията на съответните български 

стандарти, а от друга, повишава научната и практическа стойност на 

социална работа с наркозависими лица. 

5. Специално за целите на изследването е създаден въпросник за 

оценка на потребностите от подкрепа на наркозависимите.  

 

Заключение 

 

Дисертационният труд за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор” на тема: „Модел на социална работа с наркозависими”, 

разработен от Жанета Цонева е посветен на изключително значима в 

научен и практически план тема и притежава безспорни приноси. 

Всичко това ми дава основания да препоръчам присъждане на научната 

и образователна степен „Доктор” на Жанета Цонева. 
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