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СТАНОВИЩЕ 
 
 
По дисертация за получаване на образователно-научна степен „доктор” 

на тема „Семейни взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и 
младежи с хероинова зависимост” 

Автор: Юри Владимиров Кацаров
Научен ръководител: доц. д-р Теодора Стоева
Представена за защита в гр. София, 2012 г. 
 
Предложената за становище дисертация е представена върху 202 

страници, 4 теоретични раздела, експериментална част с резултати и анализи 
на резултатите, изводи, препоръки и възможни приноси. Литературата е от 102 
източника, от които 16 на кирилица, последният източник от 2010 г., 2 адреса в 
Интернет. Работата е структурирана в логичното развитие на проблема –  
започва с историческия преглед на употребата на опиоидите, нарастването на 
тази употреба, през механизмите на действие, до лечението, на фона на 
специфичното законодателство. 

Следващият раздел е посветен на същността и класификацията на ПАВ, 
концепциите за естеството на болестната зависимост (телесна и психична), 
класификационните критерии според утвърдените системи на МКБ и DSM, 
личностовите параметри на зависимите от хероин индивиди, в частност Self’а, 
Его’то и защитните механизми. Разделът се отличава с богато многоаспектно 
изследване и представяне на различни теоретик(ни концепции и позиции. 

Третият раздел е най-обширен и е посветен на семейството - 
формиране, функции, фактор за възникване на психични проблеми изобщо и в 
частност проблеми със зависимостите. Разделът проследява подробно 
развитието на възгледите за семейството, в частност психологичните 
(психоаналитични) концепции, системната теория, социалния конструктивизъм, 
стратегическата теория за семейството, структурната теория, 
психоаналитичния модел за семейна терапия, когнитивно-поведенческия 
модел за семейна терапия и значението на родителските стилове и модели 
при възникването и преодоляването на зависимостите. И този раздел се 
отличава с богатство и пълнота на представянето на теоретичните конструкции 
и подходи. Личи профилираността на автора във фамилното консултиране и 
терапия. 

Четвъртият раздел обхваща емпиричното изследване на семейните 
отношения и родителски нагласи при юноши с хероинова зависимост. Този 
раздел започва с представяне на базисната постановка на изследването, 
изучава рисковите и протективни семейни фактори за възникването на 
зависимости (атмосфера, отношения, нагласи, злоупотреби в детството и пр.). 
Уточнява се дизайна на изследването и етапите му, конкретизирани са 
хипотезите в контекста на влиянията на семейството в механизма на 
възникване на зависимостта от ПАВ, фиксирани са обектите в различните 



етапи, обосновано е прилагането на конкретния избран инструментариум, 
уточнени са задачите и процедурите на изследването. Детайлизирани са 
изходните параметри, както и оценъчните критерии, вкл. ползваните 
статистически методи. Резултатите са представени поотделно от двете фази 
на изследването и детайлно съобразно данните от приложените инструменти – 
в 63 таблици и 17 графики. Предложен е и аналитичен текст към всяка от тях и 
в обобщение в края на този раздел. Прави впечатление непосредствения 
паралел между анализираните в реферативната част на дисертацията 
теоретични модели и структурата на изследването и  анализите.  

Последният раздел включва изводи, препоръки и възможни приноси, 
където авторът подчертава съществените особености във функционирането на 
рисковите семейства, основните достойнства на изследването и практическата 
полезност на постигнатите резултати. 

Краткото заключение обобщава същността на дисертацията.
 
Достойнствата на научната работа на Юри Кацаров са несъмнени – 

актуална тематика, прецизна научна обосновна, стабилна теоретична база, 
коректно изпълнени изследвания с адекватни инструменти, търсене на 
доказателства с подходящи аналитични методи. Авторът борави с прецизен 
професионален език. Резултатите от изследванията могат да намерят 
непосредствено приложение в практическото третиране на проблема. 

В критичен план би могло да се вметне, че подреждането и цитирането 
на литературните източници не отговаря напълно на изискванията на 
Българския цитатен указател. Подробното представяне на прилаганите 
инструменти в текста на дисертацията утежнява обема й и работата би 
спечелила, ако те бъдат представени в края като приложения. 

 
В заключение – становището ми по дисертацията на Юри Кацаров за 

получаване на образователно-научна степен „доктор” на тема „Семейни 
взаимоотношения и родителски нагласи при юноши и младежи с хероинова 
зависимост” е категорично позитивно, както е представено детайлизирано в 
коментарите по текста. 
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