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Настоящото становище е изготвено въз основа на Заповед № 18/16.02.2021 г . на Ректора
на Висше училище по застраховане и финанси, с което съм определен за член на
научното жури във връзка с дисертационния труд „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“ за присъждане на
образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика
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Като член на научното жури получих достъп до всички документи и материали по
защитата, които са оформени грижливо и дават възможност за обективна и пълна оценка
на дисертационния труд в съответствие с изискванията на Закона за развитието на
академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за приложението му и
Правилника за прилагане на ЗРАС във Висшето училище по застраховане и финанси
I. Общо представяне на дисертационния труд
Обект на изследване е здравната система в Индия и процесът на разработване и
внедряване на иновативен бизнес модел за достъп до здравни услуги в нея.
Темата на дисертацията е ролята на медицинските специалисти, социално
отговорните инвеститори и НПО като участници в разработването на иновативен бизнес
модел на здравеопазване в Индия, както и поведението на самоосигуряващите се
пациенти и пациентите в неравностойно положение като потребители на здравни грижи .
Обема на дисертационния труд е 226 (двеста и петнадесет) страници и съдържа:
увод, три глави, заключение, Библиографска справка, списък на списък на използваните
таблици и списък на използваните илюстрации. Докторантът е изучил и познава добре
литературата по проблема, като са използвани и коректно цитирани общо 433 източника,
от които: 358 автора, литературни източника, 60 нормативни документа и 15 интернет
източника.
Структурата, която предлага докторантът следва логиката на изучавания проблем.
Работата е със стегната структура, съразмерност между отделните глави, точки и
подточки, с доказани връзки и зависимости между отделните части и е изградена на
принципа от общото към частното.

II. Преценка на формата и съдържанието на дисертационния труд

1. 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
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Оксфорд, Великобритания, Слоун, САЩ Харвард, САЩ и Индийски институт за

мениджмънт, Калкута.
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.
2. Преценка на актуалността и разработеността на изследвания в
дисертационния труд проблем
Представената дисертация е особено актуална със спецификата на изследваната
проблематика, съдържанието си и приложените изследователски подходи и методи. Тя
обективно и реално представя качествата, уменията и възможностите на докторанта като
изследовател, аналитик и професионалист в конкретната област на науката и практиката.
Още във въведението на дисертацията много ясно и точно са очертани, предметът,
целите и задачите, както и ползваната методология и методика за извършване и
обобщаване на резултатите от изследването. Ясно е формулирана и изследователската
теза, която се отстоява и защитава успешно.
Представената дисертация е ориентирана и апробирана чрез реални данни и
индикатори, валидни за практиката. В нейното съдържание могат да се намерят „горещи”
проблемни области, формулировки и други съществени въпроси, както и възможни
отговори, авторови становища, варианти и пътища за тяхното решаване и евентуалните
ограничения в това отношение.
Актуалността на това проучване се крие във факта, че достъпът до достъпни
здравни услуги е критично предизвикателство Индия поради високите разходи за
медицинско лечение и фокуса върху увеличаването на печалбите в основните бизнес
практики. Чрез вноските си за корпоративна социална отговорност (КСО) индийските
компании финансират неправителствени организации (НПО), които работят с
доставчици на здравни услуги, за да предоставят здравни услуги на достъпни цени за
социално маргинализирани слоеве от обществото. Проблемът с инициативите за КСО на
компаниите е:
На първо място, че те могат да се променят с течение на времето, като имаме
различни варианти от организиране или финансиране на социални или доброволчески
проекти, в зависимост от интересите и финансовото състояние на компанията.
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Второ, НПО са зависими от благотворителни дарения и / или държавни субсидии;
следователно съществува несигурност относно бъдещото продължаване на здравните
услуги за пациенти.
3. Мнение за езика, обема и инструментариума на дисертационния труд
Представената дисертация има подчертана практическа значимост, базирана на
авторовите изследвания в разгледаната област. Добре изградената монолитна структура
на съдържанието е позволила на докторанта да развие теоретичните, методологичните и
практико - приложните трактовки в логически обвързана последователност и
разбираемост на иначе сложната материя и терминология на разглежданата
проблематика.
Дисертационния труд се характеризира със задълбоченост, комплексност, високо
ниво на познаване на материята и научна логика в представянето на изследователските
резултати. Налице е адекватна емпирична аргументация в защита на тезата и
предлаганите иновативни и рационални решения по разглежданата проблематика. Това
прави резултатите от задълбоченото и изключително сериозно имперично изследване
сравнително лесно приложими и използваеми в практиката.
Използваният език в дисертационния труд е на нужното научно ниво.
Съдържанието на дисертацията е онагледено с графики и таблици, което спомага за
доброто изясняване на същността а изследвания проблем и излагане на получените
резултати.
4. Мнение до колко авторефератът отразява точно и пълно труда
Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, като съдържа в себе си
необходимата информация и акценти от проведеното изследване. В него коректно и
цялостно е представена дисертацията, приносните моменти и основните изводи в текста.

III.

Научни и научно приложни приноси на дисертационния труд

В дисертационен труд се съдържат научно – приложни резултати с характер на
приноси, които имат съществена значимост за науката и практиката. Убеден съм, че те
допринасят за генерирането на нови идеи и за практическа приложимост в съответната
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област. Същите могат да се характеризират като развитие на теорията и практиката в
една специфична област, каквато е търговията.

IV.

Критични бележки и въпроси по дисертационния труд

След подробното ми запознаване с представения дисертационен труд не
установих наличието на съществени пропуски, неточности или противоречия. Може би
някои постановки по изследваната проблематика не съвпадат с моите схващания, но това
са персонални трактовки и интерпретации на докторанта и те могат да бъдат защитени
от него. Затова смятам, че те не оказват влияние върху общата ми положителна оценка и
не омаловажават научните постижения на докторанта. Бележките ми имат по-скоро
насочващ и препоръчителен характер за бъдещите й изследвания:
 На места намирам реализирано голямото желание на докторанта да ни
поднесе колкото е възможно по-богато съдържание, което води до разпиляване в не
винаги подходящи детайли.
 На доста места преобладава разказният стил. Препоръчвам на докторанта в
последващи свой работи да промени стила си на изказ и да пише „проблематично“, а не
„разказно“.
 Някой схеми, рисунки и други, макар и много грижливо и обосновано
изработени, биха могли да се експлоатират по задълбочено от докторанта.

V.

Обобщена оценка на дисертационния труд и заключение

Представеният за защита дисертационен труд представлява авторски научен текст,
съдържащ достатъчен набор от анализи, приносни моменти и авторови изводи,
доказващи научните и интерпретативни възможности на автора.
Докторантът отлично познава не само научната литература и постижения в тази
област, но и самата практика, което му е позволило да напипа сериозен и актуален
проблем, на който да предложи решение.
Резултатите от изследването са представени логично, разбираемо и нагледно.
Докторантът е приложил към дисертационния труд общо три статии.
На база посочените положителни резултати, както и характера на критичните
бележки в качеството им на препоръки в процеса на бъдещата научно – изследователска
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дейност, с пълна убеденост и с чувство на отговорност предлагам почитаемото научно
жури единодушно да гласува за присъждане на образователната и научна степен
„доктор“ на Аслам Кхан по професионално направление 3.8. Икономика.

София
08,03,2021 г.

Изготвил становището:………………….……….
/доц. д-р Р. Вазов/
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