
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Соня Будева 

на дисертационен труд на Жанет Николаева Цонева,  

докторант на самостоятелна подготовка  

по професионално направление 1.2 Педагогика (Основи на социалната работа) 

към катедра „Дидактика” на СУ „Св. Климент Охридски”  

на тема „Модел на социална работа с наркозависими”,  

за получаване на ОНС „Доктор по педагогика” 

 

  

 

І. Данни за дисертанта 

Жанета Николаева Цонева е родена в гр. Габрово. През 2006 г. завършва ОКС 

”Бакалавър” по специалност „Социални дейности” в Технически университет - 

гр.Габрово, а година по-късно, в същия университет получава и ОКС”Магистър”, отново 

в професионално направление „Социални дейности”.  

Има опит в разработването и експертна работа по научно-изследователски 

проекти, член е на Българската асоциация за образование по социална работа.  

Докторантката владее английски език, притежава много добри социални умения и  

технически умения за работа с компютър. 

От 2010 г. е назначена като асистент в ТУ - гр.Габрово. 

 

ІІ. Данни за докторантурата 

През 2012 г. Жанета Цонева е зачислена в докторантура на самостоятелна 

подготовка към катедра „Дидактика” на Софийски университет ”Св. Климент Охридски”.   

Положила е успешно задължителните докторантски изпити.  

Отчислена е предсрочно с право на защита.  

 

ІІІ. Данни за дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е написан на 233 стандартни страници, от 

които 49 са библиография и приложения. Литературната справка се състои от 130 

източника на английски, руски и български езици. 

В структурно отношение е разделен на увод, четири глави, изводи, приноси, 

използвана литература и приложения. 

В увода са представени множество актуални епидемиологични данни за страната 

и света, като по този начин се очертава част от актуалността на темата. Опитът на 

хората с употреба на психоактивни вещества се измерва с хилядолетия, но в наше 

време се разпространява в размери, тревожни за цялата световна общественост. 

Адиктивното поведение се очертава като сериозен медицински и социален проблем. 

То е форма на деструктивно за индивида и обществото поведение.  

В първата глава се разглеждат същността и някои основни етиологични теории на 

адиктивното поведение. Исторически се проследява употребата на ПАВ и разбирането 

на зависимостта към тях. Изяснена е терминологията, свързана с адиктивното 

поведение. Разгледани са подробно различни модели, описващи зависимостта. 

Диференцирани са отделните стадии в развитието на пристрастяването. Показани са 

отлични способности за анализ на литературни данни, както и умението да се изяснява 



ясно и точно позицията на автора. Изборът и формулировката на представения за 

обсъждане проблем показват висока осведоменост и задълбочено проучване на 

литературните източници в областта на зависимостите. 

Глава втора прави плавен преход към ролята на социалната работа за 

справянето с проблема адиктивно поведение. Въпреки многогодишния опит на 

специалисти от различни области за справяне с пристрастяването към психоактивни 

вещества, резултатите не са обнадеждаващи. В България основна роля в 

терапевтичната работа със зависими имат специалистите по психиатрия и психология, 

но в последните години се забелязва разширяване на терапевтичните екипи чрез 

включване на социални работници. Това е нова тенденция за нашата страна, въпреки 

че в западните държави, социалната работа от десетилетия е позната и ценена като 

важен фактор за справяне с различните форми на адиктивно поведение. 

Интерес представлява обширния обзор на уменията, необходими в 

професионалната работа на социалния работник, а принос на автора е определянето 

на различните роли на социалния работник, в зависимост от етапа и насочеността на 

психосоциалната работа. Дисертантката прави обстоен преглед на значими модели и 

подходи в социалната работа, които могат да бъдат приложени в частност и в 

социалната работа със зависими.  

Глава трета дава насоката на дисертационното изследване. Тя фокусирана върху 

същността и значимостта на психосоциалния терапевтичен подход, използван за база 

при създаването на модел за социална работа със зависими. Стойността на този 

модел се заключава в интеграцията на психологически, социални и терапевтични 

техники и умения, които са съобразени с индивидуалните потребности и нужди на 

всеки клиент и целят подкрепа за социална промяна. Дисертантката описва 

предимствата на модела и много последователно изяснява основните етапи на 

психосоциална интервенция. Във всеки един от етапите са представени задачите и 

функциите на социалния работник, както и необходимите за професионална работа 

със зависими клиенти и техните семейства, умения и знания. 

В глава четвърта са представени организацията на емпиричното изследване и 

анализа на данните. Задачите, обектите и методиката са формулирани прецизно и 

точно. Липсват формулирани хипотези, макар че те биха могли да бъдат открити в 

текста. Инструментариума напълно съответства на темата и целта на изследването.  

Анализът на данните е направен професионално, макар и на места доста кратко. 

Прави впечатление компетентността на дисертантката по отношение на 

статистическата обработка на резултатите и тяхната интерпретация. Данните са 

представени графично и таблично.  

Въпреки това се забелязват някои празноти при анализа на резултатите. Напр., 

отбелязано е какви не са причините за ниският процент на посещаемост на групови 

сесии от зависимите или за липсата на мотивация, но не и какви са действителните 

причини. Не са дадени предположения или предложения. Разбира се, това не 

намалява стойността на дисертационния труд, тъй като тези пропуски могат да бъдат 

възможности за бъдещи теоретични или практико-приложни разработки.     

След анализиране на получените данни, авторката дава своите изводи и логично 

обвързани заключения, които показват, че представения и изследван модел на 

социална работа със зависими е приложим в практиката и би могъл да бъде 

ефективен, ако бъдат избегнати някои негативни личностни или социални фактори.  



Посочените приноси са адекватни и съответстват на знанията и уменията на 

дисертанта и на представените теоретични и емпирични данни. 

 

ІV. Заключение 

Представената дисертация има не само познавателна, но и приложна значимост 

и показва отличните възможности на дисертантката за поставяне и разрешаване на 

научни задачи, добри умения за планиране и осъществяване на емпирично 

изследване. Дисертацията е написана на много добър стил и език. 

Цялостното ми впечатление от дисертационния труд е, че той е едно логически 

добре построено, задълбочено научно изследване, с широка теоретична база, 

осъществено с надеждни емпирични методи, представящо добри анализи и 

обобщения. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното 

жури да присъдят на авторката на дисертационния труд Жанета Николаева Цонева 

образователната и научна степен „Доктор”. 

 

 

 

 

01.09.2014 г.                                                                               доц. д-р Соня Будева 

Гр. В.Търново                                                                                           /……………………./ 

 

 


