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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от Станислав Димитров Петков, доцент във Висшето училище по застраховане и финанси - 

София, доктор по икономика 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално 

направление  3.8. Икономика, докторска програма “Финанси, застраховане и осигуряване” 

във Висшето училище по застраховане и финанси  (ВУЗФ) – София 

 

Автор: Мохамед Аслам Кхан 

 

Тема: To develop an innovative healthcare business model, Socio Venture Partnership (SVP), to 

provide the affordable healthcare services  

„Разработване на иновативен бизнес модел в здравеопазването, Социално партньорство на 

рисковия капитал (SVP), за осигуряване на достъпни здравни услуги“ 

 

Научен ръководител: доц. д-р Ирена Маркова 

 

 

1. Общо описание на представените материали 

 

Определен съм за член на научното жури по процедурата за защита на дисертационен 

труд на докторант Мохамед Аслам Кхан за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” в Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма “Финанси, застраховане и 
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осигуряване” във Висшето училище по застраховане и финанси–София (ВУЗФ) със заповед 

на Ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов № 18/16.02.2021 г. 

 

Оригиналното заглавие на дисертационния труд е To develop an innovative healthcare 

business model, Socio Venture Partnership (SVP), to provide the affordable healthcare services. 

Преведено на български език темата на дисертационния труд е „Разработване на иновативен 

бизнес модел в здравеопазването, Социално партньорство на рисковия капитал (SVP), за 

осигуряване на достъпни здравни услуги“. Научен  ръководител на докторанта е доц. д-р 

Ирена Маркова. Дисертацията е на английски език. 

 

Докторантът е представил следните материали във връзка с обявената процедура: 

• копия на заповеди във връзка с докторантурата; 

• заповед на ректора на ВУЗФ за определяне на научното жури по процедурата за защитата,  

• дисертационен труд; 

• автореферат; 

• справка за научните приноси;  

• списък на публикациите по темата на дисертационния труд; 

• копия от тези публикации; 

• справка за изпълнение на минималните национални изисквания за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 3. 8. Икономика; 

• автобиография. 

 

Материалите се характеризират с пълнота и изрядност. 

 

2.Кратки биографични данни за докторанта 

 

Докторантът Мохамед Аслам Кхан е роден през 1974 година. Висшето си образование 

придобива в Университета на Мумбай, Индия. В този университет завършва бакалавърска 

програма по Инженерство. Магистърска програма завършва в Университета Ланкастър, 

Великобритания по приложни изследвания. Докторантът е преминал други четири значими 

специализации и обучения в Университети като Оксфорд, Великобритания, Слоун, САЩ 

Харвард, САЩ и Индийски институт за мениджмънт, Калкута. 
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От 2006 г. е главен изпълнителен директор на технологичната компания Octaware, 

Мумбай, Индия. Преди това, в период от десет години 1996 – 2006 г., работи последователно 

в технологични компании и банки, сред които: Realcom, AskMe, Microsoft, Citibank и Tata 

Consultancy. Ползва пет езика – урду /майчин/, английски, хинди, марати и арабски. 

 

3.Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 

 

Авторът правилно е обосновал актуалността и значимостта на темата. В днешно време 

здравеопазването е сред приоритетите на държавните политики и във фокуса на обществото. 

Качественото и достъпно здравеопазване е сред основните предизвикателства пред множество 

страни, включително Индия. Разглеждането на бизнес партньорства в здравеопазването е сред 

основните акценти на изследването. 

 

В изследователския си труд Мохамед Аслам Кхан ясно формулира теза, цели, задачи, 

обект и предмет на изследването. Основната изследователска теза, която се защитава, е, че 

разработването и въвеждането на нов бизнес модел в здравеопазването ще доведе до 

подобряване на отношенията между субектите, които го прилагат, и чрез иновации, ще 

осигури непрекъснато достъпни здравни услуги за самостоятелно осигурени пациенти и 

социално слаби пациенти в Индия. Считам, че докторантът коректно е формулирал тезата. 

Налице е съответствие на тема, теза, структура и изложение на изследването. В допълнение, 

коректно са описани прилаганата методология, ограничителната рамка и бъдещи 

изследователски проекти. 

 

4. Познаване на проблема 

 

Докторантът Мохамед Аслам Кхан демонстрира задълбочени познания, практически 

опит и визионерство по отношение на изследваните от него въпроси. Той има собствено 

мнение по изследваната проблематика, формулира проблемите в областта, извършва анализ, 

извежда изводи и предлага насоки за решения. Запознат е и в теоретичен план с разглежданата 

от него проблематика. Авторът е обработил и анализирал значителен по обем информация и 

данни. 
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5. Методика на изследването 

 

Методиката на изследването е представена на стр. 13 на труда. Съгласен съм с описаната 

от автора методика, приложена при извършване на изследването. 

 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е с обем 224 страници, без да са включени десетте приложения. 

Работата е структурирана в Увод, Три Глави, Заключение, Библиография, Приложения и 

Декларация за авторство и липса на плагиатство. Приложенията са десет на брой и са 

включени като прикачени файлове. В началото на работата са описани включените фигури, 

таблици, както и използваните съкращения. Броят на включените илюстрации е 58, в това 

число 23 таблици и 35 фигури. 

 

Използваната литература се състои от 433 източника, които са разграничени в три 

категории: Библиография – 358 източника, Регулаторна рамка – 60 източника и страници в 

Интернет – 15 източника.  

 

Техническите изисквания за изготвяне на дисертационен труд са напълно спазени от 

докторанта. 

Уводът представя накратко идеята на автора и представлява много добро въведение в 

проблематиката. 

Първа Глава е озаглавена «Състояние и перспективи пред развитието на здравната 

система в Индия». Обемът на Първа Глава е 51 страници. Тази част от изследването е 

структурирано в две точки. В края на главата са изведени изводи и обобщение. Втора Глава е 

с наименование «Теоретико-методологични аспекти на въвеждането на иновационен бизнес 

модел за достъпно здравеопазване в Индия». Обемът на Втора Глава е 76 страници. Тук са 

включени две много интересни точки «Методология на изследването за изграждане на бизнес 

модела в здравеопазването“ и „Подготовка и разработване на проекта за въвеждане на 

иновативен бизнес модел в здравеопазването“. Тези точки са оригинални и представляват 

принос от страна на автора. Тази част от изследването е структурирано в три точки. В края на 

главата са изведени изводи и обобщение. Трета Глава е със заглавие «Практико-приложни 

аспекти, свързани с изпълнението на иновационен бизнес модел за достъпна здравна грижа в 

Индия». Обемът на Трета Глава е 59 страници. Тази част от изследването е структурирано в 

три точки. В края на главата са изведени изводи и обобщение. 
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Заключението съответства на анализа в основния текст от работата. 

 

Представеният дисертационен труд представлява значима разработка на избраната тема. 

Изследването е изключително задълбочено и всеобхватно. Анализът се характеризира 

едновременно с теоретичните си аспекти и с практико-приложните си измерения. 

Цитатите под линия са коректно използвани. Броят на цитатите под линия е значим – 

562. Таблиците и фигурите са коректно озаглавени. Всяка глава завършва с обобщение на 

изводите от изследването. 

 

Като цяло качествата на дисертационния труд са безспорни. Темата е актуална. 

Потърсени са социално-икономическите аспекти на проблематиката. Налице е ясно авторово 

присъствие. На основата на анализа са изведени изводи. Съществува логическа връзка между 

отделните глави. Изследвани са актуални данни. Анализът е обогатен с развитието на 

пандемията от Ковид 19 през 2020 г.  

 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

 

Към дисертационния труд е приложен автореферат. На стр. 33 от автореферета са 

формулирани приносите на дисертационния труд. Изброени са пет приноса. Приемам 

формулираните от автора приноси. 

Дисертационният труд като цяло се характеризира предимно с практическа стойност и 

оттам и практико-приложните приноси имат водещо значение. Особено ценни са 

предложенията за реформа в системата на здравеопазване в Индия, обоснованият нов бизнес 

модел за доставяне на здравноосигурителни услуги, предложените насоки за иновации и 

социално предприемачество в областта на здравеопазването. 

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 

За целите на настоящата процедура докторантът е представил общо четири 

самостоятелни публикации по темата на дисертационния труд. Една от публикациите е на 

български език, три от публикациите са на английски език. Общият обем на публикациите е 
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58 страници. По този начин докторантът изпълнява националните минимални изисквания за 

придобиване на ОНС “доктор”. 

 

9. Преценка за изпълнение на минималните национални изисквания 

 

Докторантът Мохамед Аслам Кхан изпълнява националните минимални изисквания за 

придобиване на ОНС “доктор”, заложени в Правилника за прилагане на Закона за развитието 

на академичния състав на Р България - присъждат му се 50 точки за дисертационния труд и 

общо 40 точки за научните си публикации. Общо събраните точки от докторанта са 90 точки. 

 

10. Лично участие на докторанта 

 

От дисертационния труд е видно авторовото отношение към изследваната проблематика. 

Личи позицията на докторанта по изследваните от него проблеми и неговото активно мнение 

по тях. Това се дължи на доброто познаване на тематиката, обект на дисертационния труд, 

както и на специалния интерес на автора към нея. 

 

11. Автореферат 

 

Към дисертационния труд е приложен автореферат. Авторефератът е в обем 34 страници. 

Авторефератът съдържа описание на основните характеристики на дисертационния труд, 

структура и съдържание на труда, обобщено представяне на дисертацията, приноси на 

изследването, публикации по темата на дисертацията и декларация за авторство, липса на 

предходно публикуване на труда и липса на плагиатство. 

Авторефератът на дисертационния труд е изготвен в съответствие с възприетите за 

подобен род научни разработки изисквания. Той достатъчно добре илюстрира основните 

положения в дисертационния труд. 

 

12. Критични забележки и препоръки  

 

Наред с достойствата на труда бих формулирал някои бележки и предложения към 

автора. Работата би се подобрила, ако се направи сравнение с практиките и тенденциите в 

други страни. Достойнство би било да се потърси верификация на изводите.  
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13. Лични впечатления 

 

Нямам лични впечатления от докторанта. 

 

14. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

 

Препоръчвам на докторанта да продължи по-задълбочено и критично изследване на 

избраната от него тема, тъй като тя е актуална и ще продължава да бъде във фокуса на 

обществения интерес и в следващите години. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение на гореизложеното, давам своята положителна оценка за дисертационня 

труд, автореферата, постигнати резултати и приноси, както и за научните публикации на 

докторант Мохамед Аслам Кхан и предлагам на почитаемото научно жури да му присъди 

образователната и научна степен “доктор” в Област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки; Професионално направление 3. 8. Икономика; докторска програма 

“Финанси, застраховане и осигуряване” във Висшето училище по застраховане и финанси  

(ВУЗФ) – София. 

 

 

27.02.2021 г.  Рецензент:  

      доц. д-р Станислав Димитров 

    


