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През последните години станахме свидели на една епидемиологична по размери 

разпространеност на наркоманията и на превръщането й в основен проблем на 

подрастващите.Зависимостта към психоактивни вещества засяга не само отделния индивид, 

довеждайки до трайна психична и социална инвалидизация, но и на цялото общество, 

повишавайки равнището на криминогенност, домашно насилие, сексуално предавани 

заболявания.Социалните измерения на проблема не стигат до тук, а се разпростират и върху 

обществените нагласи към наркоболните.Оказва се,че няма друго заболяване към което 

обществото да реагира така емоционално.Зависимите са обект на дискриминация поради 

неправилното разбиране, че сами са направили своя избор по отношение на 

наркотиците.Подобни разработки са всъщност опит за вникване в същността на адиктивното 

поведение, апел за съпреживяване и разбиране на страданието на зависимата личност. 

За предмет на своята разработка докторантът избира именно хероиновата зависимост, която 

е един от най-сериозните проблеми в тази област на  най-много жертви, а едновременно с 

това ненамерил достатъчен обществен отзвук и адекватна терапевтична помощ. 

Кацаров фокусира вниманието си върху семейните взаимоотношения, като евентуален 

предиктор на адиктивното поведение, съвсем основателно, доколкото това е неразработен 

аспект в областта на зависимостите.До момента научните изследвания в тази област са били 

съсредоточени основно върху индивидуално-психологическия профил на лицата със 

зависимост.Тук можем да открием  вероятната причина за недостатъчната ефективност на 

стратегиите за профилактика  и лечение на зависимите, а именно в не отчитането на 

семейната среда като фактор за възникване на адиктивно поведение.Всичко това очертава 

огромната познавателна, приложна и социална значимост на разработката. 

В теоретичната част Кацаров прави опит да проникне в механизмите, чрез които възниква 

хероиновата зависимост в контекста на идеите за социална детерминираност на 

злоупотребата с наркотични вещества.Така от самото начало той търси отговор на въпроса 

как социалните фактори обуславят този тип личност, който няма способността да приеме 

непосилната действителност, а бяга от нея в „изкуствения рай“ на упойката.И така в духа на 

т.нар. „адиктивна“ парадигма, обясняваща зависимостите с дефицит в защитните механизми, 

Кацаров търси причините за този дефицит в семейната среда, в частност. -в моделите на 

родителстване.Въпреки че докторантът избира за изследователски обект-социалната среда, 



той търси нейната проекция в личността под формата на дефицитите,свързани с егото и 

самооценката. В хода на своите разсъждения Кацаров стига до прозрението, че тези 

дефицити са причина индивида да открива във веществото нещо повече от удоволствие, за 

разлика от човека,който няма такъв дефицит.Явно към подобна личност можем да 

адресираме мисълта на Бъроуз, че дрогата не е начин да се насладиш на живота.Тя е начин 

на живот. 

Приоритетно място в изследователските си търсения докторантът отдава на 

психоаналитичния подход, като посочва, че той е един от първите най-влиятелни подхода, в 

които се допуска, че психичните проблеми са резултат от нездраво взаимодействие със 

значими фигури от детството.Действително в  този подход са заложени всички 

предпоставки за издигането му в основополагащ обяснителен модел на поведението като 

адиктивно, резултат не само на умения за справяне, а на дълбоки личностни 

конфликти.Подобни идеи насочват докторантът към емблематични за класическата 

психоанализа автори-като Боулби и Кохут в разработките на които откриваме причините за 

тези конфликти, а именно в -обектните отношения,типа привързаност и модел на 

родителстване.Теоретичният капацитет,обаче, на психоанализата се оказва недостатъчен за 

да обясни основните моменти в механизма на адиктивното поведение.Както Кацаров 

отбелязва, Фройд се интересува от семейството само като история и спомен, което може да 

обясни възникването, но  не и  поддържането на адиктивното поведение.Това му дава 

основание да допълни концептуалната си модел с постулати от системната теория и 

социалния конструктивизъм, способни да обяснят не само  механизма на поддържане на 

адиктивното поведение, но и да го променят чрез терапия на семейството.Въпреки че 

докторантът не достига до категоричен извод, свързан с избор между индивидуалната и 

семейна терапия, в анализа се имплицира идеята за комплексен подход към зависимите. 

В емпиричен план следва да се отбележи, че замисълът на изследователския дизайн е 

адекватен на разглежданата проблематика, като включва методи за количествен анализ на 

данните.Анализът на резултатите дава възможност за персонализиране на подхода към 

наркозависимите въз основа на изведените типове рискови семейства.Получените резултати 

дават основание Кацаров да направи извода, че емоционалната дистантност е фактора с най-

висока преидкативна стойност за хероиновата зависимост, с което потвърждава идеята, че 

наркотиците ако не заместват обичаните обекти, то поне заместват дефицита в способността 

ни за се справяме с отсъствието им.На базата на тези изводи дисертантът извежда препоръки 

с висока приложна стойност. 

Впечатлението ми от дисертационния труд, че той представлява едно цялостно, 

изчерпателно изследване, поставено на широка теоретична основа, осъществено с надеждни 



емпирични методи. 

Като консултант на Кацаров мога да споделя и личните си впечатления от него.За мен той е 

задълбочен  изследовател, широко информиран, с желание за развитие.Притежава  и 

потенциала и мотивацията да се развива в научното поприще. 

Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на академичното жури да 

присъдят на Юри Кацаров научно-образователната степен „Доктор“ 
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