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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на дисертационния труд произтича от това, че 

наличието на ефективна система за здравеопазване е от съществено 

значение за успешно функциониране на всяка съвременна социална 

система, както в нормални условия, така и в условия породени от 

възникнали кризи от различен характер. Това поражда необходимостта от 

провеждане на изследване на националната система за здравеопазване, 

разкриване на проблеми и набелязване на възможности за тяхното 

решаване. Изследването е в отговор на потребностите от прилагане на 

системен научен подход към изучаването на проблемите, свързани с 

организацията и управлението на здравеопазването при кризи. 

Представения от автора дисертационен труд е разработен на тема по която 

не ми е известно да има подобни разработки. Могат да бъдат намерени 

отделни разработки касаещи различни аспекти на темата на 

дисертационния труд. 

Основното съдържание на представения за рецензиране 

дисертационен труд съответства на темата. 

Значимостта на дисертационния труд произтича от това, че 

съществуват възможности за проучване и анализ на нормативните, 

функционалните и организационни аспекти на способностите на здравната 

система за медицинско осигуряване чрез оказване на неотложна 

медицинска помощ при кризи и извънредни ситуации и се разкрият насоки 

за подобряването на същата. 

Като положителни страни на дисертационния труд могат да бъдат 

посочени: 

- анализа на теорията за прилагане на системен подход към 

определяне на същността и основните характеристики на системата за  

управление на здравеопазването в условия на кризи и извънредни 

ситуации на базата на усъвършенстван понятиен апарат; 
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- Проведената анкета в специализирана целева група за определяне 

на актуалното състояние на системата за управление на здравеопазването;; 

- Предложения модел за ситуационно управление на системата за 

здравеопазване при кризи и извънредни ситуации, който отчита 

спецификата на базовите модели на съвременното здравеопазване. 

На основание на изложеното считам, че проблематиката, изследвана 

в дисертационния труд е актуална, значима и с определено научно-

приложно значение. Тя може да бъде основа, за предлагане на конкретни 

решения за усъвършенстване на здравната система. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на 

дисертационния труд. 

Основни резултати с научен принос на дисертационния труд са 

синтезираните възможности за повишаване ефективността на 

управлението на здравната система в условия на кризи и извънредни 

ситуации на базата на усъвършенстван понятиен апарат и прилагане на 

ситуационния подход. 

Основните научни и приложни резултати от извършените 

изследвания в дисертационния труд се свеждат до: 

- Обогатяване на теорията за управлението на здравната система, 

чрез предложените теоретични постановки и обосноваване на въвеждането 

на ситуационно управление на системата за здравеопазването при кризи и 

извънредни ситуации; 

- Обогатяване на съществуващите знания за определяне на 

актуалното състояние на системата за управление на здравеопазването, 

разкриване на проблеми и синтезиране на възможности за тяхното 

решаване; 

- Разкриване и обосноваване на възможности  за въвеждане на 

ситуационното управление на здравната система като възможен подход за 

повишаване на нейната ефективност. 
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Към момента на представяне на дисертационния труд няма 

документ, удостоверяващ, че резултатите са използвани в научната и 

социалната практики и постигнат пряк икономически ефект. 

Резултатите от извършеното в дисертационния труд изследване и 

постигнатите приноси са лично дело на докторанта. 

3. Становище относно наличието или липсата на 

плагиатство.  

Не съм получавал и не ми е известно да има отправен анонимен и не 

анонимен мотивиран писмен сигнал за установяване на плагиатство в 

разработения дисертационен труд. 

4.  Критични бележки. 

Нямам критични бележки. Препоръчвам да се направят по-големи 

усилия за популяризиране на достигнатите резултати пред по-широка 

аудитория. 

5. Заключение. 

Представената дисертацията е научен труд от изследването на 

актуален проблем с постигнати определени научни и приложни приноси, 

доказващи способността на докторанта самостоятелно да разработва важни 

за теорията и практиката въпроси, свързани с управлението на 

здравеопазването. 

Дисертационния труд притежава научни и приложни приноси и 

отговаря на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и 

правилника за неговото прилагане за придобиване на обра.  

6. Оценка на дисертационния труд.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд. 

 

    

28.10.2022 г.                                  Изготвил становището: 

                                                 Доц. д-р  Любен Димитров 
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1. Relevance and significance of the developed scientific problem. 

The relevance of the dissertation results from the fact that the presence 

of an effective healthcare system is essential for the successful functioning of 

any modern social system, both in normal conditions and in conditions caused 

by crises of a different nature. This gives rise to the need to conduct a study of 

the national health care system, uncovering problems and identifying 

opportunities for solving them. The research is in response to the need of 

applying a systematic scientific approach to the study of problems related to the 

organization and management of health care in crises. The dissertation presented 

by the author was developed on a topic on which I am not aware of similar 

developments. Separate developments can be found regarding different aspects 

of the dissertation topic. 

The main content of the dissertation submitted for review corresponds 

to the topic. 

The significance of the dissertation results from the fact that there are 

opportunities for research and analysis of the normative, functional, and 

organizational aspects of the capabilities of the health system for medical 

insurance by providing emergency medical assistance in crises and emergencies, 

and revealing directions for the improvement of the same. 

The following can be mentioned as positive aspects of the dissertation 

work: 

- Analysis of the theory of applying a systemic approach to determining 

the essence and main characteristics of the health care management system in 

crisis and emergencies based on an advanced conceptual apparatus; 

- The survey was conducted in a specialized target group to determine 

the current state of the healthcare management system; 

 - The proposed model for situational management of the health care 

system in crises and emergencies, which takes into account the specifics of the 

basic models of modern health care. 
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Based on the above, I believe that the issues investigated in the 

dissertation are relevant, significant, and of certain scientific and applied 

importance. It can be the basis for proposing specific solutions for improving the 

health system. 

2. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work. 

The main results with a scientific contribution of the dissertation work are 

the synthesized possibilities for increasing the efficiency of the management of 

the health system in conditions of crises and emergencies based on an advanced 

conceptual apparatus and application of the situational approach. 

The main scientific and applied results of the research carried out in the 

dissertation work are reduced to: 

- Enrichment of the theory for the management of the healthcare system, 

through the proposed theoretical statements and justification of the introduction 

of situational management of the healthcare system in crises and emergencies; 

- Enrichment of existing knowledge to determine the current state of the 

healthcare management system, uncovering problems and synthesizing 

opportunities to solve them; 

- Revealing and justifying opportunities for introducing the situational 

management of the health system as a possible approach to increase its 

efficiency. 

At the time of the presentation of the dissertation work, there is no 

document certifying that the results were used in scientific and social practices 

and achieved a direct economic effect. 

The results of the research carried out in the dissertation work and the 

contributions achieved are the personal work of the doctoral student. 

3. Opinion on the presence or absence of plagiarism. 

I have not received and am not aware of any anonymous or non-

anonymous motivated written signal for establishing plagiarism in the developed 

dissertation work. 
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4. Critical notes. 

I have no critical remarks. I recommend that greater efforts be made to 

popularize the achieved results to a wider audience. 

5. Conclusion. 

The presented dissertation is a scientific work from the research of an 

actual problem with achieved certain scientific and applied contributions, 

proving the ability of the doctoral student to independently develop important 

theory and practice issues related to health care management. The dissertation 

has scientific and applied contributions and complies with the Law on the 

Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the 

regulations for its application for the acquisition of an educational and scientific 

doctorate degree. 

6. Evaluation of the dissertation work. 

I give a positive assessment of the dissertation work. 

 

 

    

28/10/2022                         Prepared the opinion: 

                                       Associate Professor           Lyuben Dimitrov, PhD 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


