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Р Е Ц Е Н З И Я 

от  проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова 

член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема 

„Бизнес инкубаторите в България: състояние и перспективи за 

развитието им” 

 за присъждане на образователната и научната степен „доктор” на Теодор 

Стоянов Атанасов, докторант на самостоятелна подготовка на Стопански 

факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, професионално направление 3.7. 

„Администрация и управление”, която ще се проведе на 19 май 2015 год. 

 

I. Обща оценка на кандидата. 

 Г-н Теодор Стоянов Атанасов е завършил с отличен успех 

специалността „Политическа икономия” на УНСС и е човек с подчертани 

аналитични качества в областта на икономиката. Работил е дълги години 

като асистент по икономически и управленски дисциплини, заемал е 

междувременно и важни административни постове, занимавал се е с 

квалификация на публичната администрация, особено по отношение на 

разработването на стратегии. 

   Във факултета г-н Атанасов преподава „Бизнес планиране и контрол” 

като полага усилия  при това да съчетае изследователския си капацитет на 

икономист и познанията и опита си в областта на управлението. Това го 

прави особено ценен специалист по бизнес планиране – предмета, който 

преподава. 

II. Оценка на дисертационния труд. 

 Относно съдържанието на дисертационния труд  може да се даде 

следната оценка:  

a. Актуалност на темата. 

   Дисертационният труд е посветен на една особено важна за страната ни 

тема – бизнес инкубаторите и възможностите за ефективното им 
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използване за стимулиране на качествена предприемаческа активност в 

страната.     

b. Яснота на цели и хипотези. 

     Авторът е разработил много ясно тезата и целта на изследването си, 

изследователския модел, който приема като основа на труда и аргументира 

методите, с които той, в зависимост от спецификата му, може да бъде 

изследван, изследователските въпроси,   хипотезите на изследването, 

обект (бизнес инкубаторите) и предмет на изследването (състоянието на 

бизнес инкубаторите в България и техния принос за развитие на 

предприемачеството и развитие на новосъздадените фирми). 

c. Оценка на структурата на дисертационния труд. 

 Структурата   на дисертационния труд отговаря на очакванията към 

такава работа.  

 Дисертационният труд се състои от увод,  четири глави, заключение, 

справка за приносите в дисертационния труд, списък на публикациите на 

автора, свързани с темата на дисертацията, библиография и три 

приложения. Тя е разработена на  307 стр. основен текст (равняващи се на 

над 400 стандартни машинописни страници) и 39 стр. приложения (които 

не са номерирани). Реферирани са 205 литературни източника, от които 15 

на кирилица и  190 – на латиница. Към работата са посочени три 

публикации върху нея, направени от дисертанта, от които 2 научни статии 

и един доклад на конференция, в процес на публикуване е книга на автора, 

посветена на бизнес инкубаторите и още една статия с резултатите от 

изследването му, проведено в България. Последните две публикации не са 

посочени, което е в съответствие със Закона да се посочват само вече 

излезлите от печат произведения. Авторът има и много други публикации 

на икономически и управленски теми. В този смисъл може да се посочи, че 

публикациите са достатъчни и отразяват пълноценно труда. 
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 Техническата характеристика на труда показва, че той отговаря 

напълно на изискванията за дисертационен труд и че авторът полага усилия 

за популяризиране на резултатите от него. 

d. Съдържателна оценка на дисертационния труд. 

    Още в началото трябва да подчертая, че трудът е първият у нас, а в много 

отношения, поради ограничената литература в областта, един от най-

задълбочените не само у нас по темата, които съм срещала. Това се дължи 

на последователното разглеждане от позициите на различни теория 

проблематиката за бизнес инкубирането, сравнението и оценката им, 

анализа на противоречивите разбирания.  

 Българската практика в тази област се разглежда също от множество 

възможни и важни гледни токи, което се прави за първи път у нас и при 

това безпристрастно.  

 Авторът стъпва и на българската управленска традиция, започната от 

проф. Иван Николов, като базира разсъжденията си за бизнес инкубаторите 

от функционална, субстратна и структурна гледна точка. Като се има 

предвид, че в управленската сфера обикновено се игнорират българските 

приноси и развитието им, това е положителна страна на труда. 

 Как е представено съдържанието в дисертационния труд? 

 В увода е аргументирано значението на проблема, структурата на 

дисертационния труд. 

 Глава първа „Бизнес инкубаторът като социално икономически 

феномен” е разработена  в четири части и по същество съдържа теорията 

по въпроса. Първата е посветена на идеята за бизнес инкубирането и 

развитието й, втората проследява „добри практики” в света (САЩ, ЕС, 

Бразилия и Китай). Особено обстоятелствено е разгледано развитието на 

бизнес инкубаторите в страните от ЕС, в които се наблюдават различия и 
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разнообразни успешни практики. Този анализ е много добра основа за по-

нататъшни разсъждения за българската практика. Третата част е преглед на 

литературата, а в четвъртата авторът синтезира своя подход към бизнес 

инкубаторите, който надгражда върху предходните части. 

 Тази глава се отличава със задълбочено и многостранно разглеждане, 

задълбочени анализи и обобщения. 

 Това, което би могло да се отправи като критика към автора, е 

повторението на заглавието на цялата глава в подзаглавието на четвъртата 

част. При по-нататъшно публикуване на труда би трябвало да се потърси 

известно различие – например „модел на бизнес инкубатора като…” или 

„характеристики на бизнес инкубатора като…” и други. 

 Глава втора „Методология на изследването” е разработена 

изчерпателно. След като се спира на целите, изследователския модел,  

съответстващите му методи, изследователските въпроси, хипотези на 

изследването, авторът се спира на неговата организация. Поради малката 

извадка на работещи бизнес инкубатори, разнопосочните данни за тях, 

липсата на желание за предоставяне на информация за тях и други, авторът 

атакува проблемите на бизнес инкубаторите, използвайки различни методи. 

Той разглежда страната на предлагането на бизнес инкубиране (самите 

инкубатори), на подкрепящите дейността им институции и териториално 

управление, страната на „търсенето” на услугите на бизнес инкубаторите 

от потенциалните предприемачи. Първите страни се изследват с 

полуструктурирани дълбочинни интервюта и чрез документален анализ 

(особено на преустановилите дейността си инкубатори, на 

новосъздадените). Втората страна (на търсещите услуги) е изследвана чрез 

анкета. Авторът подробно се спира на структурата и съдържанието на 

въпросника, провел е пилотно проучване. 
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 Глава трета „Анализ на резултатите”. Последователно са представени, 

анализирани и оценени разултатите от докуметалния анализ на 

прекратилите дейността си инкубатори и на новосъздадените инкубатори, 

резултатите от дълбочинните интервюта с инкубаторния мениджмънт, като 

специално внимание се отделя на облика на бизнес инкубаторите в 

България, анализа на предоставяните услуги, анализа на инкубационния 

процес, на входящия подбор и изходната политика, на системата за оценка 

на дейността на инкубаторите, финансовата им устойчивост, източниците 

на подкрепа, основните трудности, изградените партньорски мрежи. 

Следва представянето на резултатите от дълбочинните интервюта с 

представители на заинтересовани към развитието на предприемачеството у 

нас институции и накрая авторът се спира на проведеното анкетно 

проучване с потенциалните предприемачи. 

 Глава четвърта е посветена на „Отговори на поставените 

изследователски въпроси и проверка на формулираните хипотези. 

Препоръки за по-нататъшното развитие на бизнес инкубирането в 

България”. Както личи и от самото й наименование, тя е обобщаваща и 

насочена към извличане и очертаване на ползи за практиката. Авторът 

прецизно аргументира какво е постигнато, кои хипотези се потвърждават 

изцяло, частично или не се потвърждават и защо. Най-важната част са 

препоръките за преодоляване на проблемите, които пречат на бизнес 

инкубаторите в България да постигат целите си. 

  Последната съдържателна част е заключението. То обобщава и 

представя в сбит вид направеното в дисертацията, резултатите, изводите и 

препоръките, ограниченията на изследването. След това авторът прилага 

справка с приносните моменти на дисертационния труд и за публикациите 

по дисертацията. Макар и полезни за читателя в тези завършващи текстове 

има повторения, които биха могли да се избегнат, особено като се има 

предвид, че те са предмет и на автореферата. 
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.    

e. Оценка на приносния характер на дисертационния труд. 

Приемам автореферата като обективно отразяващ съдържанието на 

дисертацията. 

 Приемам формулираните от автора в текста на дисертацията и 

автореферата приноси, а именно:  

- От теоретична гледна точка е направен задълбочен анализ на 

същността, функцията и структурата на бизнес инкубаторите. 

- Разработен е модел на бизнес инкубатора като социално 

икономически феномен от функционална, структурна и субстратна 

гледна точка (подход, който се прилага в българската управленска 

литература и е показал положителните си възможности за 

структуриране на знанието и достигане на задълбочена  дефиниция 

на изследваните обекти. Подробно е разгледан модел на 

устройването и функционирането на бизнес инкубатор. 

- Разработени са въпросите за комплексна оценка на дейността на 

бизнес инкубаторите. 

- Аргументирана е критиката към наблюдавания в България подход за 

използване на бизнес инкубаторите за подпомагане на оцеляването 

на бизнесите (има и такава функция) като се пренебрегва 

подпомагането на изграждането на капацитет и осигуряването на 

растеж със значима стойност за обществото от страна на 

инкубираните фирми. 

- Констатирана е липса на национално ниво на единна концептуална 

рамка за изграждането на българските бизнес инкубатори, липса на 

обвързаност с национални и регионални стратегии и планове за 

икономическо развитие, липса на изградена подкрепяща 



7 

 

инфраструктура. Тук са разграничени функциите на различните 

институции и инициативи, подпомагащи предприемачеството у нас. 

- Подробно са изведени проблемите на българските бизнес инкубатори 

и са разработени важни препоръки за промяна и развитие на тази 

практика у нас.   

III. Критични бележки и препоръки. 

    Нямам съществени бележки, някои бяха посочени при представянето 

на главите в съдържателно отношение. Все пак тук ще направя някои 

препоръки: 

 Добре е авторът да се постарае в по-нататъшните публикации да 

премине от говоренето от първо лице множествено число към първо лице 

единствено число, още повече че тезите, които обсъжда не винаги се 

споделят от публиката като цяло. За препоръчване е също да се използва 

безлична форма на представяне. 

 Разбирам от гледната точка на обема и ограниченията на конкретното 

изследването отказването на автора от някои негови важни аспекти 

(сведени да споменаване), но не е необходимо да аргументира отказа си по 

друг начин (донякъде омаловажаващ проблемите). Това се отнася до 

виртуалните инкубатори (много подходящи за нашата практика), 

акселераторите (също подходяща за нас форма на работа), недостатъчното 

място на анализа на възможностите на менторството в съчетание с 

възможностите за рисково финансиране на малък бизнес (бизнес ангелите) 

– какво е разпространението им, защо нямат място в нашите бизнес 

инкубатори и т.н., по-подробно разглеждане (извън краткото споменаване) 

на възможните механизми за стимулиране на своевременното напускане на 

инкубатора от инкубираните фирми, възможностите и практиката за 

интегриране на инкубационната функция в други структурни единици, 

изследването на слединкубационния период и особено възможните връзки 
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на преминалите през бизнес инкубатора бенефициери като ментори или 

подпомагащи по други начини дейността му (тема, пренебрегвана у нас не 

само по повод на бизнес инкубаторите – получилият помощ да чувства 

ангажимент да помага на идващите след него), може би по-обстоятелствено 

трябваше да се аргументира връзката на бизнес инкубаторите с 

университетите (още повече въз основа на особено ценния международен 

опит и констатацията за пренебрегването на възможностите и значението й 

у нас)  и т.н. Разбира се, базовите проблеми на българските бизнес 

инкубатори са толкова много, че някои от повдигнатите въпроси вероятно 

изглеждат безпредметни, но все пак трябва да се създава и у нас култура на 

бизнес инкубиране… 

 Надявам се авторът да обърне в бъдеще внимание и на тези 

изключително важни за нашата практика въпроси, още повече когато 

препоръките му са насочени към цялостно и комплексно разглеждане на 

въпросите на бизнес инкубирането. Тези препоръки не омаловажават 

приносите на труда и не се нуждаят от допълнително аргументиране при 

защитата.    

IV. Заключение. 

Въз основа на изложените аргументи и независимо от направените 

бележки, аз давам положителна оценка на работата на кандидата и 

препоръчвам с убеждение присъждането на г-н Теодор Стоянов Атанасов  

на образователната и научната степен доктор. 

 

        Член на журито:………………....... 

               /проф. д-р Анастасия Бънкова/ 

Дата: 08 април 2015 

София 
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