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 Представеният дисертационен труд се състои от 216 стр., от които 26 
страници приложения. Структуриран е в увод, две глави, изводи, 
заключние и пет приложения, като включва 11 таблици и 10 диаграми. 
Библиографията обхваща 100 източника, от които 66 на кирилица и 34 на 
латиница.  
 Трябва да се отбележи, че докторантът е свършил значителна по 
обем работа, като е проучил 100 литературни източника, по-голямата част 
от тях на кирилица. В областта на зависимостите няма много проучвания в 
България, така че анализът на достъпната литература сам по себе си е 
съществен принос.  
 В първата глава авторът е описал теоретичната основа на 
изследването, като подробно се е спрял на същността на проблема за 
употребата на психоактивни вещества от деца, процеса на формиране на 



зависимост към психоактивни вещества и видовете превенция на 
употребата на психоактивни вещества. Доста подробно авторът се е спрял 
на теоретичните аспекти за семейството като система и семейното 
възпитание в съвременната педагогическа наука. Има подробни описания и 
анализи на семейната структура и функциите на семейството. В тази част 
изложението е твърде подробно и би могло да се представи в по съкратен 
вид.  
 Основните приноси на дисертационния труд, разработен от 
Валентина Маринова лично според мен са безспорни и могат да се 
очертаят по следния начин:  

1. Анализът на съвременна научна литература и настоящата ситуация в 
България по отношение употребата и злоупотреба с психоактивни 
вещества е изключително актуална тема, която твърде малко 
изследователи проучават.  

2. Целевата група е деца и подрастващи в училищна възраст (13-18 
години), която е изследвана с нов въпросник, който авторът 
апробира. С него са изследвани нагласите им към себе си, 
семайството, училището и приятелите. Също така е проведено 
анкетно проучване сред родители и деца, които се обръщат за помощ 
по повод употреба на ПАВ към Превантивно информационен център 
по проблемите на наркоманиите – София. Стремежът на автора да 
изследва и оцени ефективността на превенцията сред семейства с 
деца употребяващи ПАВ е изключително ценен и с практически 
принос.  

3. Особен интерес представлява емпиричното изследване и 
практическата работа със семейства с деца, които употребяват 
псиоактивни вещества. Авторът описва подробно в глава втора 
етапите, целите и методите на изследването, като прави и анализ на 
извадката. Тази глава представлява определен научен принос с 
практически характер. Анализираните проучвания от ПИЦ – София, 
обхващат голям интервал от време 2000 – 2011 г., което предполага 
надеждност и валидност на извадката.  

4. Авторът описва и анализира протоколите от две групи за родители, 
чиито деца употребяват ПАВ. В рамките на ПИЦ по ПН – София, 
описаната дейност се реализира за първи път, като се установява 
като добра практика и е навлязла в дейностите на центъра за 
постоянно. Авторът е анализирал протоколите от 20 групови сесии, 
като извежда изключително интересни изводи и резултати от 
груповата работа с родители. Споделеният практически опит може 
да бъде използван при разработване на стандарти за добра практика 
със семейства на зависими. Поставя се акцент върху работата с 
родителите, което води до ефективно и трайно справяне с употребата 
на наркотици, без да е нужно задължително да се интервенира върху 



носителя на проблемното поведение – детето, което употребява 
ПАВ.  

5. Изведени са основни приноси на дисертационния труд по отношение 
на теорията и практиката касаещи мотодика за групова работа с 
родители на дете злоупотребяващо с ПАВ. Направена е връзка 
между конкретен практически проблем с три области на научното 
познание, които би трябвало все повече да се доближават и 
съвместно да използват опита си – психотерапията, консултирането 
и педагогиката.  
Бих могла да препоръчам на автора да разшири изводите от 
дисертационния труд, като се основава на богатия емпиричен 
материал и умело направеният стастически анализ в насока по-
голяма значимост за педагогическата практика.  
Дисертационният труд е лично дело на Валентина Маринова, която 
има траен интерес към тази проблематика.  
Авторефератът и справката за приносите отразяват действителното 
съдържание на дисертационния труд и го представят по адекватен 
начин.  
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 
Дисертационният труд за присъждане на образователна и научна 
степен „Доктор” на тема „Структура и функция на семейства с дете, 
употребяващо психоактивни вещества” разработен от Валентина 
Маринова е посветен на изключително значима в теоретичен и 
практически план тема и притежава безспорни приноси. Всичко това 
ми дава основание да препоръчам на уважаемото жури присъждане 
на научната и образователна степен „Доктор” на Валентина 
Маринова.  
 
 
 
 
 
02.03.2012 г.   Изготвил становището:    
  

/доц. д-р Соня Тотева Женкова дм/ 
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