С Т А Н О В И Щ Е
от
доц. д-р Георги Бърдаров.
Зам. Декан на Геолого-географски факултет –
член на научно жури
относно защитата на дисертационния труд на
Таня Борисова Беличенова,
докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Социалноикономическа география“ на СУ „Св. Климент Охридски“
в професионално направление 4.4 Науки за Земята. Икономическа и
социална география (Регионално и локално развитие)
на тема:
„Медикогеографски анализ на потенциала за балнеолечение и
климатолечение в община Велинград като фактор за локално
развитие“

1. Данни за докторанта:
Таня Борисова Беличенова е родена на 29 юли 1950г. във Велинград.
През 1974г. завършва ВМИ Пловдив, специалност „Детски болести“. Прави
следдипломна квалификация в Медицинска академия – София с първа
специалност „Педиатрия (1980г.) и втора специалност „Физикална терапия
и рехабилитация“ (1984г.).
В последвалите години Таня Беличенова приодобива още нови и
различни квалификации, сред които са тези в Медицински университет –
Стара Загора (1999г.), Медицинска академия – София (2000, 2001, 2005,
2006г.), Beauty Аcademy Париж, Франция (2003г.), Испания (2003г.), Италия
(2011г.), Турция (2012г.) и др.
Таня Беличенова се отличава с продължителна и много успешна
професионална кариера. В периода 1974-1981г. работи, като Ординатор в

детско отделение на Районна болница Велинград, от 1981 до 1989г. е
Началник отделение за физикална терапия и рехабилитация в хотел
„Двореца“, в периода 1989-1991г. е Завеждащ педиатричен кабинет в
Курортна поликлиника. От 1991 до 2003г. е Началник отделение за
физикална терапия и рехабилитация в СБР на НК-Велинград, а след това от
2003 до 2015г. е Управител на медицински и спа център на СПА хотел
„Двореца“, от 2015 до 2016г. е Мениджър Спа център в хотел „Роял спа“, от
2017г. до сега е Управител на медицински център „Камена Медикъл“,
между 2016 и 2018г. е Началник отдел СПА в БЛЦ Камена, а между 2018 и
2019г. е Управител и Гл.лекар в СБР Панорама-Велинград. От 02.01. 2020г.
е Лекар физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ Пазарджик.
Владее английски и руски език.

2. Данни за процедурата

Таня Беличенова е зачислена със заповед № РД 20-899 от 02.07. 2020г.,
като докторант на самостоятелна подготовка за обучение в ОНС „доктор“
по професионалното направление 4.4 Науки за Земята. Икономическа и
социална география (Регионално и локално развитие) към катедра
„Социално-икономическа география“ на СУ „Св. Климент Охридски“. За
научен ръководител е определен доц. д-р Пламен Патарчанов, като срока
на докторантурата е три години, считано от 01.07.2020г. до 01.07.2023г.
С глaсуване на катедрата е определена темата на дисертацията
„Медикогеографски анализ на потенциала за балнеолечение и
климатолечение в община Велинград като фактор за локално развитие“.

Положени са успешно, както докторантския минимум, така и
останалите изпити от индивидуалния план. Докторантът е отчислен с
право на защита съгласно заповед № РД 20-1318 от 09.07.2021г.
Дисrртaционният труд е обсъден на разширено катедрено
заседание от 30.06.2021г. и му е даден ход за публична защита. Спазени
са всички правни и нормативни изисквания, за да може да се даде ход за
публична защита на дисертационния труд.
Съгласно заповед на Ректора № РД 38-327 от 14.07. 2021г. е определен
състав на Научно жури и официално е даден ход за публична защита на
дисертационния труд.

3. Данни за дисертацията

Дисератционният труд на Таня Беличенова е структуриран в увод,
заключение, пет глави и съответния брой подзаглавия в зависимост от
съдържанието и целта на всяка глава. Отделно са дадени научните
приноси, библиография и приложения.
Уводът е стегнат, ясен, научно издържан. Много добре са изяснени
обекта, целта и предмета на изследването, както и задачите, които си е
поставила докторантката при разработването на своя дисертационен
труд. В отделните глави от изложението авторката методично и
последователно разрешава задачите, които си е поставила в началото.
Един от най-ценните достойнства на дисертационния труд е неговата
конкретика и практико-приложна насоченост. Постепенно в отделните
глави са изяснени теоретико-методологичните основи на изследването,
медикогеографския

ресурсен

потенциал

на

община

Велинград,

моментното състояние на балнеолечението в общината, предложен е

концептуален модел за включването на Велинград в европейски
термален клъстер. Основен акцент е поставен върху балнео и
климатолечението, както и върху СПА турзима, като фактор за локалното
развитие на община Велинград, което е пряко обвързано със заглавието
и целта на дисертационния труд.
Представеният за рецензиране дисертационен труд е в обем от 206
страници, от които 171 страници са основен текст, а останалото е
приложения. Дисертационният труд съдържа 14 фигури, 20 таблици и 19
приложения. Списъкът на използваните източници включва 172
заглавия, от които 91 на кирилица, 69 на латиница, 12 други източника, в
т.ч. 38 нормативни стратегически и планови документи и 21 интернет
адреси.
Рабоатта е издържана във висок научен стил, богато илюстрирана
графично и отговаря на всички изисквания на СУ „Св. Климент
Охридски“.

4. Данни за автореферата

Авторефератът отговаря напълно на съдържанието на дисертационния
труд

и

представя

най-съществените

аспекти

на

разработката.

Авторефератът отговаря на всички изисквания на СУ „Св. Климент
Охридски“ и може да се приме в този му вид.
5. Научни приноси

Приносите в дисертационния труд са разделени на научно-теоретични,
научно-приложни и приложни.

Те напълно отговарят на съдържанието на дисертационният и точно
отразяват постигнатото от авторката. Затвърждават и нашето убеждение, че
дисертационния труд има много силна практико-приложна насоченост.

6. Критични бележки
Критичните ни бележки са свързани най вече с необходимостта да се
засилят и задълбочат теоретичните постановки в чисто географски,
пространствен аспект.

7. Заключение
В заключение смятаме, че представеният за рецензиране дисертационен
труд на Таня Беличенова е завършен, на много добро научно ниво, със
задълбочен аналитичен елемент и открояващи се ясно практико-приложни
качества. От направения анализ, справката за приносите и изводите в
заключението смятаме, че докторанта се е справил упешно с поставените в
началото цел и задачи. Дисертационният труд разглежда много важна и
актуална от гледна точка на регионалното развитие на България
проблематика.
Въз основа на това предлагам на уважаемото жури да присъди на Таня
Борисова Беличенова образователна и научна степен „доктор“ по научната
специалност Икономическа и социална география (Регионално и локално
развитие) от професионално направление 4.4 Науки за Земята.
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