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 1.Оценка на концептуалната рамка на дисертационният труд 

 Темата на дисертационния труд несъмнено е предизвикателство в 

научно и практическо отношение. Нейната актуалност и значимост е добре 

аргументирана от автора като още тук са налице начални доказателства за 

научни и практически негови компетентности в изследваната област. 

Богатата проблематика в обхвата на икономическите и правните проблеми 

и условия за функциониране на полските курорти, от една страна, и 

организацията на изследването към успешно развитие на курортите, от 

друга, са предпоставки за солидно проучване, което отговаря на 

изискванията за придобиване на научната степен „доктор на науките“. 

 Въведените главна и допълнителна цели на дисертационния труд 

оценявам положително. Те са в контекста на темата на труда и правилно 

насочват изследователските усилия на автора.  



 Предметът и обектът на изследване са ясно дефинирани от автора. Те 

не само са в съответствие с темата на труда и неговите цели, но също 

насочват в достатъчно конкретен план изследването. 

 Изследователската хипотеза на автора и свързаните и нея 

изследователски въпроси оценявам положително. Независимо, че е изведен 

широк кръг от изследователски въпроси, може да се посочи, че всички те 

са в контекста на организационните, икономическите и правните условия 

за успешно функциониране и развитие на здравно възстановителните 

курорти.  

 Пространно е аргументирана методологията на дисертационното 

изследване, критериите, въведени в нея, както и изследователските методи. 

 Оригинален и добре защитен е подхода на автора, свързан с 

открояване на две групи аргументи (съответно – пасивни и активни), 

типични за районите с водеща туристическа функция. 

 Като цяло концептуалната рамка на дисертационния труд дава 

основание да се обобщи, че е заложено изследване, което отговаря на 

изискванията за придобиване на научна степен „доктор на науките“. 

 

 2.Оценка на структурата на дисертационния труд 

 Трудът е структуриран във въведение, четири раздела, обобщения и 

изводи. Оценявам положително възприетата от автора структура на 

дисертационния труд. Отделните раздели са логически взаимосвързани. 

Водещи в тях са организационните, икономическите и правните условия за 

успешно функциониране и развитие на полските здравно възстановителни 

курорти. 

 

 3.Оценка на съдържанието на дисертационния труд 

 Първият раздел на дисертационния труд обхваща правните и 

организационни аспекти на функциониране на здравно възстановителните 



курорти. Анализирана е задълбочено и компетентно тяхната законова 

уредба. Изяснени са важни страни на териториалното развитие на 

оздравителния туризъм, като детерминант на това развитие. Изяснена е 

спецификата на управление на региони с изразена туристическа функция, 

както и възможностите за активизация на полските курорти. Налице са 

основания за положителна оценка на първия раздел на дисертационния 

труд. 

  Вторият раздел на труда представлява проучване на икономическите 

и организационните условия от позиции на управлението на курортните 

ресурси. Тук отново базово е курортното законодателство, а на тази основа 

са изяснени важни въпроси на териториалното самоуправление и 

системното развитие на курортния туризъм. Акцент е поставен и върху 

планирането на териториалното благоустройство в качеството му на 

инструмент на управление на развитието на районите.  

 Третият раздел на дисертационния труд представлява практическо 

изследване на управлението на развитието на курортен район в Полша. 

Важни моменти тук са проучванията на автора, свързани с обществените 

услуги, оказвани на курортите и методите за възлагане на изисквания и 

задължения по тяхната реализация; финансирането и финансовата 

прозрачност; редица въпроси, третиращи разходи и приходи в курортите. 

Демонстрирани са аналитично-оценъчни способности на автора на труда. 

 Четвъртият раздел откроява най-съществените проблеми, стоящи 

пред развитието на полските здравно възстановителни курорти. Акцентът е 

поставен върху икономическият инструментариум за насърчаване 

развитието на курортите. Напълно правилно авторът откроява 

финансовите проблеми като бариера пред инвестициите и развитието на 

полските здравно възстановителни курорти. Той задълбочено навлиза в 

анализ на факторите и причините за това състояние. Убедителна е 



критично-конструктивната позиция на автора относно цялостната 

финансова проблематика, касаеща здравно възстановителните курорти. 

 

 4.Основни постижения в дисертационния труд с характер на 

приноси 

 Изведена е и е защитена стратегическата цел, насочена към 

повишаване на конкурентоспособността на здравно възстановителните 

курорти. 

 Постижения на автора се съдържат в редица конкретно 

дефинирани от него направления в подкрепа на конкурентоспособността: 

по отношение на политики, механизми и мерки за увеличаване на 

приходите; по отношение на подобряване на структурата, целевото 

обучение, информационната и промоционалната дейност; по отношение на 

развитието на маркетинговата дейност и др. 

 На основа на собствени изследвания авторът извежда и 

аргументира три групи от цели, насочени към осигуряване на равномерно 

развитие на полските курорти, като обосновава и подходящи методи и 

практически действия по реализация на целите. 

 Откроени са ключови проблеми и предизвикателства пред 

функционирането и развитието на здравно възстановителните курорти в 

Полша, решаването на които да осигури многофункционалност на 

курортите и повиши тяхната конкурентоспособност. 

 В конкретен план в дисертационния труд са представени важни 

въпроси на развитието на град Мушино като здравно възстановителен 

курорт. Постижения на автора тук е постигнатата симбиоза между цели на 

развитието, бариери пред реализирането на целите, инструменти, 

ускоряващи развитието на курорта. На добро равнище са представени 

етапите и обхвата на дейности в тях по изграждане на стратегията за 

развитие на курорта. 



 5.Кратка оценка на автореферата на дисертационния труд 

 Основната ми бележка по автореферата на дисертационния труд, 

направена при обсъждане на труда в катедрата и свързана с лошия превод 

на български език е преодоляна успешно. Авторефератът отразява в 

необходима степен съдържанието на дисертационния труд. В него се 

съдържат, макар и синтезирано, основните резултати и постижения на 

автора на труда. 

 

 6.Критични бележки и препоръки 

 В дисертационният труд не се съдържат спорни постановки, 

неубедителни изводи и предложения на докторанта, които да влияят 

негативно върху качеството на дисертационното изследване. 

Същевременно могат да бъдат направени отделни бележки и по конкретно: 

 Внимателният прочит на съдържанието на дисертационния труд 

дава основание да се посочат известни повторения в отделните негови 

раздели. Те са в контекста на съдържателното разработване на разделите, 

но е могло да бъдат отстранени. 

 При големият обхват от цели, задачи и действия, насочени към 

успешно развитие на полските здравно възстановителни курорти, би било 

още по-убедително открояването на най-важните от тях, т.е. тези с най-

голяма практическа значимост, без, разбира се, да се подценяват 

останалите. 

 В автореферата на дисертационния труд, макар и синтезирано е 

могло да намерят своето място както приносите в труда от гледна точка на 

неговия автор, така и потвърждаването (цялостно или частично) на 

изследователската хипотеза. 

 

 

 



 Заключение 

 Дисертационния труд представлява солидна изследване на автора по 

актуална в научно и особено в практическо отношение проблематика. В 

него е постигната симбиоза между научни постановки, изисквания и 

методи на изследване, от една страна, и полезни практически резултати, от 

друга. Редица въпроси, третирани в труда и по-специално тези, които са 

насочени към осигуряване на конкурентоспособност на полските здравно 

възстановителни курорти, могат да бъдат полезни и за българската 

курортна практика. 

 Дисертационният труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото прилагане и вътрешните изисквания на ВСУ – 

Варна. Налице са достатъчно основания да дам положителна оценка на 

рецензирания дисертационен труд и да предложа на уважаемите членове 

на Научното жури да присъдят на Мирослав Ченковский научната степен 

„доктор на науките“ в професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление“, докторска програма „Организация и управление в сферата на 

материалното производство“. 
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