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Предложеният дисертационен труд е насочен към изследване на една от 

същностните причини, подтикваща юношите към употребата на наркотици, а именно 

семейството като цяло. Едновременно с това семейството е и психологическа опора и 

стимул в борбата с хероиновата зависимост. Тази двустранна функция и роля на 

семейството прави неговото изучаване особено актуално в терапията с 

наркозависимите младежи. Представената разработка показва широката 

информираност и професионална отдаденост на колегата Кацаров. Представен е 

механизмът на въздействие на хероина, моделите за лечение, отразяващи в 

съдържателен план основно заместващата терапия. Описани са съвременните модели за 

лечение на хероиновата зависимост, както и вижданията за дефиниране на употреба и 

злоупотреба в зависимост от различията, където се наблюдават сходни, нюансирани 

граници. Но конкретно са представени диагностичните показатели на зависимостта. 

Дисертационната разработка по своята същност е един опит за широко, обзорно 

анализиране с коментар на редица съвременни теории за семейството, а именно по-

конкретно системната теория на Берталанфи, социалния конструктивизъм, семейната 

теория на Боуен, стратегическата семейна терапия, психоаналитичната когнитивно-

бихевиористична семейна терапия и терапията, фокусирана върху вземане на решение. 

В детайли са разгледани предпоставките за развитие на семейната терапия-

взаимоотношенията в малките групи, семейната оценка, семейната структура, 

комуникация и др. С анализа на тези предпоставки, Кацаров защитава тезата за 

значението и функциите на семейството за преодоляването на хероиновата зависимост 

при младите хора. В този смисъл той представя и анализира редица аспекти на 

семейното консултиране. В детайли е представен и стратегическият семеен модел като 

се проследява развитието на различните модели, разглеждащи семейството и семейното 

консултиране. Подробното е представен моделът на С. Минухин като се разглеждат 



разстройствата в поведението на детето при различен тип проблемни семейства. 

Обсъждат се редица възможности от позициите на различни психологически подходи, 

его психология, различни концепции и стратегии в рамките на психоаналитичното 

направление. 

Следвайки реда на изложението в дисертационният труд се предлага конкретно 

анализиране на психофармакологичните ефекти на различните вещества и тяхното 

взаимодействие с различни личностови структури на наркозависимите лица и тяхната 

отразеност върху поведението им. Тук г-н Кацаров коментира и споделя своя собствен 

опит като консултант. Конкретното изложение на концепции, практика и виждания по 

отношение на употребата на хероин е насочено към анализа на редица 

психоаналитични тези, ориентирани към Аз-а, самоконтрола при наркозависимост. 

Представянето и обсъждането на тези концепции са придружени с отразяване на 

личния професионален опит на колегата Кацаров. При анализа на психологическата, но 

преди всичко психоаналитичната литература по отношение на наркозависимостта са 

разгледани специфичността на психологическите защити, “импулс” проблемите при 

наркозависимите, его теорията в рамките на тази проблематика, адаптиране и употреба 

на наркотици, агресията при хероиновата зависимост. Тук анализът представя 

концепциите на водещи автори в областта на изучаването и лечението на 

наркозависимите юноши и младежи. Определено подчертавам, че тази част от проекта 

илюстрира и богатия опит на колегата като консултант-психолог.  

Преди да премина към обсъждането и коментара на емпиричната част, бих 

искала да изтъкна, че г-н Кацаров в последния си вариант на дисертационната си 

разработка се е съобразил с редица препоръки, направени след разглеждането на труда 

в първичното звено. 

Пространно е изложена обосновката на самото изследване и ясно се представя 

извеждането на хипотезите и обоснованията за провеждане на психологическото 

изследване от с. 99 до с. 102. Ще си разреша един добронамерен паралелен анализ и 

коментар по отношетние на структурата на дисертационния труд и автореферата. Така 

например в структурно отношение на с. 4 от автореферата не са ясно отдиференцирани 

целта и задачите на дисертационната разработка. В същото време тази част липсва в 

самия труд, като в него са представени четири задачи. На с. 8 от автореферата неточно 

е формулирана рубриката “кратко описание на пробационния (първи етап) на 

изследването. В смислово отношение понятията апробация и пробация имат различно 

значение. На с. 22-23 пак там е представен само вторият етап от изследването. По 



отношение очертания дизайн на изследването биха могли да се избегнат някои 

непълноти, които биха могли да го структурират по-прецизно. В контекста на 

представените етапи е изведена и извадката на изследването. В представения 

автореферат при обсъждането на резултатите на с. 29 под таблица 5. 1 се подчертава, че 

“ обозначенията с удебелен шрифт се отнасят до определени скали, а фактически в 

самата таблица всички са с удебелен шрифт” като съответно липсва с. 30 от 

автореферата. 

Подробно и в детайли изследователските инструменти са представени и 

описани, а именно Въпросниците- PARI- четиристепенно скалиране на айтемите и 

Въпросник АСВ-двустранно скалиране на айтемите. Формулираните хипотези са 

коректно изведени и структурирани  

Приведени са резултати от първия етап на изследването, които показват 

различия в изборите на родителите от двете групи. Получените резултати са 

представени и графично, съответно се обособява ярко скала 6-отразяваща безучастност 

на бащата, неговата невключеност в семейните ангажименти. Интерпретирането на 

данните сочат по-силната изразеност на тази скала в семействата от фокус групата. По 

отношение на скали 11 – стремеж за развитие на активността на детето и 13 т. е. проява 

на раздразнителност към детето от страна на родителя също се отчита по силна 

изразеност при фокус групата и при мъжете като цяло. При скала 15-отбягване на 

контакти с детето от страна на родителя се открояват по-изразени родителски 

отношения и очаквания във фокус групата и при мъжете. С аналогична представеност е 

и скала 21-потискане проявата на сексуалност у детето, докато при скала 23 т. е. 

свръхвмешателство в света на детето, изразеността на тази особеност в семейните 

отношения е по-ярка при фокус групата и при жените като цяло. 

Резултатите от Въпросникът АСВ представят по-изразено присъствие на 

хиперпротекция във фокус групата и при жените и от двете групи. Съответно по скали 

“Хипопротекция” също по-голяма изразеност се очертава във фокус групата и при 

мъжете като цяло. Според скала 3- свръхудовлетвореност също по-ярко е очертана 

проява при фокус групата и при жените –майки. При изведените скали 

8(Недостатъчност на изисквания –забрани) и скала 11(Разширение на сферата на 

родителските чувства) се установява по-силно представяне при фокус-групата и при 

мъжете –бащи. Аналогична е изразеноста и по отношение на възпитателната 

неувереност на родителите т. е. скала 13. Скала 16 отразява проекцията върху детето на 

собствени нежелани качества на родителя и е ярко представена във фокус групата, 



както и при мъжете от двете групи. Аналогични са и резултатите при скала 18-промяна 

на нагласите на родителя в зависимост от пола на детето. Получените резултати са 

интересни и по своята същност са ориентирани към практиката и са основа за 

разгръщане и обогатяване на интервенцията при работа със семействата на юноши и 

младежи, употребяващи и злоупотребяващи с наркотици. 

Безспорно стремежът на г-н Кацаров статистически да аргументира 

използваните методически инструменти е реализиран достатъчно убедително, но по 

отношение на обсъждането на данните препоръчвам в бъдеще по-широкото 

анализиране и интерпретация, за което получените резултати заслужават това.  

При анализа и интерпретирането на резултатите не е редното да се привеждат и 

цитират отново изследвания. на зависимост от хероин. Не е редното в автореферата да 

има препратки към самият дисертационен труд( на с. 9 от автореферата). По своята 

същност и предназначение той е един самостоятелен труд, илюстриращ основните 

изследователски постижения на докторската дисертация. Тук изцяло трябва да е 

представен авторовият принос и коментар по посока на получените от него резултати, а 

те са представени в 4 основни пункта, които характеризират родителските стилове, 

именно авторитарен, отхвърлящ, свръхпротективен и разрешаващ родителски стил. 

Тези стилове г-н Кацаров подробно описва в емоционален, поведенчески план и в 

контекста на техните родителски отношения и взаимоотношения с детето. Тук се 

представят в детайли основните характеристики и особености на прояви на 

емоционалното насилие, физическото насилие. В резултат на изследването и 

направените анализи се прави заключението, което е с особена важност за практиката 

на консултирането, че свръхпротективният и отстраненият родителски стилове са 

фактори, които допринасят и за възникването и формирането на зависимост от хероин. 

Психологическите изследвания дават основание на г-н Кацаров да изтъкне, че  

авторитарния, свръхпротективния, отстранения и разрешаващ родителски стилове са 

предпоставка децата да се чустват несигурни, нестабилен Аз, нестабилна привързаност. 

Именно ниската самооценка подтиква юношите към употреба на хероин.  

Самите изводи и препоръки представят в общи линии основните постижения от 

изследователската работа. 

Независимо от направените бележки и препоръки, дисертационната разработка 

има нужните качества за докторска дисертация, съдържа ценни за практиката изводи, 

обобщения, практически препоръки. В този смисъл определено смятам и препоръчвам 

на научното жури да се присъедини към положителната ми оценка. 



Заключение: Дисертацията на тема Семейни взаимоотношения и родителски 

нагласи при юноши и младежи с хероинова зависимост”на Юри Владимиров Кацаров 

за присъждане на образователна и научна степен „ доктор” по област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология” (шифър 05. 06. 05-Педагогическа и възрастова психология) изцяло 

покрива критериите за докторска дисертация и предлагам на Уважаемото научно жури 

да му присъди научната степен “доктор”. 
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