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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Наличието на ефективна и непрекъснато работеща публична система 

за здравеопазване е едно от най-значимите условия за успешното 

функциониране на съвременната социална система. 

Състоянието на здравеопазването в страната е резултат от влиянието 

на различните икономически, политически и социални събития определящи 

нейния обществен живот.     

В дисертационния труд „Ситуационно управление на системата за 

здравеопазване в Република България при кризи“ е изследван особено 

актуален в последните години научен проблем, а именно нормативните, 

функционалните и организационните аспекти на способностите на 

здравната система за медицинско осигуряване чрез оказване на неотложна 

медицинска помощ при кризи и извънредни ситуации.  За решаването на 

този проблем авторът доказва потребността от използване на специална 

методика за оценка на способностите на системата за здравеопазване и 

нейната готовност за активно прилагане на мерки за управление при 

крупномащабни и продължителни медицински ситуации и научно 

обосноваване на модел за изграждане на система за управление на 

здравеопазването на страната при кризи.  

Актуалността на темата е обоснована и от потребностите от 

разкриване на съществуващите неясноти в тълкуването и прилагането на 

правните норми, както и от прилагане на системен научен подход към 

изучаването на проблемите, свързани с организацията и управлението на 

здравеопазването при кризи. 

Обектът на изследването – способностите на системата за 

здравеопазване на Република България и в частност на системата за 

неотложна медицинска помощ, и тяхната готовност за участие в процеса на 

управление на кризи и извънредни ситуации и предметът – пригодността 

на съществуваща нормативна база, структурна организация и оперативност 
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на управлението на националната система за здравеопазване и потребността 

от нейното концептуално, нормативно и структурно усъвършенстване за 

активно участие в процеса на управление на кризи са точно определени и 

пряко кореспондират с целта на дисертационния труд. 

Приетата научна цел – извършване на задълбочен анализ и 

специализирана научна оценка на настоящото състояние на нормативната 

уредба, структурната организация и функционирането на системата на 

здравеопазването при кризи, както и разработване на аргументирани 

предложения за усъвършенстване на нейното управление при такива – е 

постижима в условията на поставените ограничения. В изпълнението на 

целта на дисертационния труд и в рамките на поставените ограничения 

докторантът логично формулира и реализира три основни задачи.    

Съдържанието на труда е поместено в обем от 176 с., от които 136 с. 

основен текст, включващ увод, три глави с изведени от тях изводи, общи 

изводи и заключение, което представя една класическа структура на 

дисертационния труд. Към дисертацията са представени 27 таблици, 1 схема 

и са налични 3 приложения, които са в подкрепа на издигнатите от 

докторанта твърдения. Библиографията включва 89 източника. От тях 50 на 

български език, 30 на английски език и 9 на руски език. 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд. 

Извършените научни изследвания от автора представени в 

дисертационния труд са с конкретни научни резултати.  Считам, че 

постигнатите научни резултати са лично дело на автора и са с характер на 

приноси в дисертационния труд.  

Приносите могат да бъдат структурирани както следва: 

2.1. Научни приноси.  

 извършен е задълбочен преглед и анализ на литературни източници 

за ретроспекцията, развитието и актуалното състояние на управлението на 
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системата на здравеопазването и са синтезирани изисквания за повишаване 

на нейната ефективност чрез прилагане на ситуационно управление при 

кризи и извънредни ситуации;   

 обогатена е 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.  

2.2. Научно-приложни приноси. 

 разработени са съвременни научноприложни инструменти за 

експертна оценка, с които е проведено задълбочено изследване в 

специализирана целева група на актуалното състояние на системата за 

управление на здравеопазването и за въвеждане на ситуационното 

управление като възможен подход за повишаване на нейната ефективност;  

 в резултат от анализа на литературните източници и резултатите от 

проведено научноприложно изследване е предложен блоков модел за 

въвеждане на ситуационно управление на системата за здравеопазването 

при кризи и извънредни ситуации;  

 разкрита е възможност за бъдещо прилагане на използваният 

изследователски инструментариум в научноприложни изследвания, а 

резултатите от дисертацията за научно-теоретично усъвършенстване и 

обогатяване на програмите за обучение и повишаване на квалификацията в 

предметната област на управлението на кризи и извънредни ситуации.  

В предоставения ми за становище дисертационен труд са включени 

четири публикации на автора. Четирите публикации са самостоятелни и 

показват ясна последователност в изследователската работа на докторанта. 

Считам, че  публикациите са свързани с дисертационния труд и отразяват 

съществената част на постигнатите научни резултати.   



5/12 

 

Представеният към дисертационния труд автореферат е в обем от 40 

страници, като съдържанието му ясно и точно представя съществените 

части и основните постижения в дисертационния труд на докторанта. 

3. Критични бележки. 

При оформлението на дисертационния труд се забелязват грешки от 

технически характер, които са в незначителен обем и не влияят на 

значимостта на разработката. 

Предвид представените четири публикации от докторанта по темата 

на дисертационния труд и значимостта на разглежданата проблематика 

смятам, че е препоръчително разширяване на бъдещата публикационна 

активност на автора, с цел постигнатите научни и научно-приложни 

приноси в дисертационния труд да станат достояние на заинтересуваните 

структури и органи.  

Посочените бележки не се отразяват на качеството и на постигнатите 

резултати в дисертационния труд, а следва да бъдат възприети от автора, 

като препоръка за бъдещата му научна дейност.  

4. Заключение. 

 В представения за оценка дисертационен труд на тема: „Ситуационно 

управление на системата за здравеопазване в Република България при 

кризи“, разработен от Галина Миткова Стойкова са  постигнати научно-

изследователските задачи, резултатите потвърждават състоятелността на 

научната хипотеза и способстват за постигането на целта на дисертационния 

труд – анализ и оценка на настоящото състояние на системата на 

здравеопазването и предложения за усъвършенстване на неговото 

управление при кризи и извънредни ситуации. Постигнатите приноси са с 

характер на конкретни предложения за усъвършенстване на управлението 

на системата на здравеопазване при кризи и извънредни ситуации. 
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 Считам, че разработения от Галина Миткова Стойкова  дисертационен 

труд има завършен вид и е в пълно съответствие с изискванията за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор“. 

5. Оценка на дисертационния труд. 

На основание гореизложеното давам своята положителна оценка на 

представения дисертационен труд на тема „Ситуационно управление на 

системата за здравеопазване в Република България при кризи“.  

Предлагам на уважаемите членове на научното жури, на автора 

Галина Миткова Стойкова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, 

професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска 

програма: „Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Логистика на сигурността и отбраната)“. 

 

 

 

 

21.10.2022  г.                       Член на журито: 

гр. Велико Търново             подп. доц. д-р                        Даниел МАНОЛОВ 
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1. Topicality and significance of the developed scientific problem. 

The presence of an efficient and continuously working public health care 

system is one of the most significant conditions for the successful functioning of 

the modern social system. 

The state of healthcare in the country is the result of the influence of various 

economic, political and social events defining its public life. 

The dissertation work ‘Situational Management of the Health Care System 

in the Republic of Bulgaria During Crises’ has studied a particularly relevant 

scientific problem in recent years, namely the regulatory, functional and 

organisational aspects of the capabilities of the health care system for medical 

support by providing emergency medical assistance in crises and emergencies. To 

solve this problem, the author proves the need to use a special methodology to 

assess the capabilities of the health care system and its readiness to actively apply 

management measures in large-scale and long-term medical situations and 

scientifically substantiates a model for building a health care management system 

of the country in crises. 

The topicality of the subject is also justified by the need to reveal existing 

ambiguities in the interpretation and application of legal regulations, as well as by 

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

organisation and management of health care in crises. 

The object of the study – the capabilities of the health care system of the 

Republic of Bulgaria, and in particular the emergency medical care system, and 

their readiness to participate in the process of managing crises and emergency 

situations, and the subject – the suitability of the existing legal framework, 

structural organisation and operability of the management of the national health 

care system and the need for its conceptual, regulatory and structural 

improvement for active participation in the crisis management process are 

precisely defined and directly correspond to the purpose of the dissertation work. 
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The accepted scientific goal – to carry out an in-depth analysis and 

specialised scientific assessment of the current state of the regulatory framework, 

the structural organisation and functioning of the health care system during crises, 

as well as the development of reasoned proposals for improving is management 

in such cases – is achievable under the conditions of the set limits. In fulfilling the 

purpose of the dissertation and within the limits set, the doctoral student logically 

formulates and implements three main tasks. 

The content of the work is contained in a volume of 176 pages, of which 

136 pages are the main text, including an introduction, three chapters with 

conclusions drawn from them, general conclusions, and a conclusion, which 

presents a classic structure of the dissertation work. 27 tables, 1 diagram and 3 

appendices are available for the dissertation, which support the statements made 

by the doctoral student. The bibliography includes 89 sources. Of them, 50 are in 

Bulgarian, 30 – in English, and 9 – in Russian. 

2. Evaluation of the scientific results and contributions of the 

dissertation work. 

The scientific research carried out by the author and presented in the 

dissertation has specific scientific results. I believe that the achieved scientific 

results are the personal work of the author and are of the nature of contributions 

to the dissertation work. 

The contributions can be structured as follows: 

2.1. Scientific contributions.  

 an in-depth review and analysis of literary sources on the retrospective, 

development and current state of the management of the health care system has 

been carried out, and requirements for increasing its efficiency by applying 

situational management in crises and emergency situations have been 

summarised; 

 the theory of applying a systemic approach to determining the essence 

and main characteristics of the health care management system in crisis and 
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emergency situations based on an advanced conceptual apparatus has been 

enriched. 

2.2. Scientific-applied contributions. 

 modern scientific and applied tools for expert assessment have been 

developed, with which an in-depth study has been conducted in a specialised 

target group of the current state of the healthcare management system and for the 

introduction of situational management as a possible approach to increase its 

efficiency; 

 as a result of the analysis of the literary sources and the results of a 

scientific applied research, a block model has been proposed for the introduction 

of situational management of the health care system in crises and emergency 

situations; 

 the possibility of future application of the used research tools in scientific 

applied research has been revealed, and the results of the dissertation for 

scientific-theoretical improvement and enrichment of the training programmes 

and qualification enhancement in the subject area of crisis and emergency 

situations management. 

Four publications of the author are included in the dissertation submitted to 

me for opinion. The four publications are self-contained and show a clear 

sequence in the PhD student’s research work. I believe that the publications are 

related to the dissertation work and reflect the essential part of the achieved 

scientific results. 

The abstract submitted to the dissertation is 40 pages long, and its content 

clearly and accurately presents the essential parts and main achievements of the 

doctoral student’s dissertation. 

3. Critical remarks. 

In the layout of the dissertation, errors of a technical nature are noticed, 

which are insignificant in volume and do not affect the significance of the work. 
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Given the four publications presented by the doctoral student on the subject 

of the dissertation and the importance of the issue under consideration, I believe 

that the author should expand his future publication activity with the aim of 

making the scientific and scientific-applied contributions achieved in the 

dissertation work known to the interested structures and bodies. 

The mentioned remarks do not affect the quality and the achieved results in 

the dissertation work, but should be perceived by the author as a recommendation 

for his future scientific activity. 

4. Conclusion. 

 In the dissertation presented for evaluation on the topic ‘Situational 

Management of the Health Care System in the Republic of Bulgaria During 

Crises’, developed by Galina Mitkova Stoykova, the research tasks have been 

achieved, the results confirm the validity of the scientific hypothesis and 

contribute to the achievement of the goal of the dissertation – analysis and 

assessment of the current state of the health care system and proposals for 

improving its management in crises and emergency situations. The contributions 

achieved are in the nature of specific proposals for improving the management of 

the health care system in crises and emergency situations. 

I believe that the dissertation developed by Galina Mitkova Stoykova has a 

finished form and is in full compliance with the requirements for obtaining the 

educational and scientific degree Doctor.  

 5. Assessment of the dissertation work. 

On the basis of the above, I give my positive assessment of the presented 

dissertation work on the topic ‘Situational Management of the Health Care System 

in the Republic of Bulgaria During Crises’. 

I propose to the respected members of the Scientific Jury that the author 

Galina Mitkova Stoykova be awarded the educational and scientific degree 

Doctor in area of higher education 9. Security and Defence, professional field 9.1. 
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National Security, in the doctoral programme Organisation and Management 

Outside the Sphere of Material Production (Logistics of Security and Defence). 

 

 

 

21.10.2022                    Member of the Jury: 

Veliko Tarnovo             Lt. Col. Assoc. Prof., PhD                Daniel MANOLOV 

 

 

 

 

 


