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I. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

Дисертационният труд е в обем от 307 страници. Състои се от увод, четири глави, 

заключение, библиография и приложения. Използвани са 205 източника на български и 

английски език. Включени са 29 фигури и  графики. Към дисертацията има три 

приложения. 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.  

 1. Актуалност и значимост на изследването. 

 През 19 и по-голямата част на 20 век големите корпорации се считаха за основна 

движеща сила на икономиката и техническия прогрес. Те доминираха 

изследователската и развойна дейност, те въвеждаха иновациите и бяха водещи в 

повишаването на производствената ефективност. Крупносерийното производство и 

икономията от мащаба се разглеждаха като движеща сила на икономическото развитие. 

В тези условия в обществото господства разбирането, че малкият бизнес е изостанал, че 

той има малък принос към икономическия растеж и на него не трябва да се обръща  

особено обществено внимание, а подкрепата трябва да се фокусира върху големите 

компании. 

 В началото на 70-те  години на миналия век настъпи съществена промяна. 

Големите производствени фирми в ключови индустрии започнаха да губят 

конкурентоспособност. В същото време редица емпирични изследвания показват 

нарастващата роля на малките фирми по отношение на въвеждането на иновации (Acs  

and Audretsch, 1988), те (малките фирми) започват да играят важна роля в общественото 

производство като ефективни доставчици на междинни продукти и услуги на големите 

фирми. Обобщено може да кажем, че 80-те  и 90-те години на 20 век ясно очертаха 

тенденцията малките и средни предприятия да имат съществен принос за 

икономическия растеж и за нарастване на заетостта в икономиката (Kirchhoff, B., 1994; 

Acs, Z. at all, 1999). Всичко това изведе на преден план значимостта на създаването и 

развитието на нов бизнес както за стабилността на икономическата система като цяло, 

така и особено, за стабилността на местната (локалната) икономика. 

 В контекста на очертаната по-горе световна тенденция трябва да се разглежда и 

политиката на Европейския съюз по отношение на малкия бизнес, в това число 

неговото създаване, оцеляване и развитие.  
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 Днес в Европейския съюз има около двадесет три милиона малки и средни 

предприятия, които представляват 99% от общия брой на предприятията в съюза и се 

явяват основен двигател на икономическия растеж, иновациите, заетостта и социалната 

интеграция. Както се посочва в редица документи (“Think Small First”. A “Small 

Business Act” for Europe; Entrepreneurship 2020 Action Plan; Стратегията на ЕС 2020 и 

др.), насърчаването на предприемачеството, стимулирането на  частните инвестиции в 

реалната икономика
1
 и създаването на благоприятен климат, който да улесни 

създаването на иновативни нови фирми е един от приоритетите на Европейския съюз и 

на  настоящата Европейска комисия.  

 Признавайки водещата роля на малкия бизнес в съвременните условия, трябва да 

се вземат предвид и определени трудности и проблеми, с които той се сблъсква в 

рамките на Европейския съюз.  

 Един от основните и нерешени проблеми се явява ниската предприемаческа 

активност в рамките на съюза, сравнена с тази в Съединените щати. Така например, 

изследване на „Flash Eurobarometer” от 2007 година относно нагласата към 

предприемачество показва, че 45% от европейците биха предпочели да бъдат 

самостоятелно заети, в сравнение с 61% в САЩ и това не се е променило в 

продължение на много години. За хората в Европа самостоятелната заетост не е 

потенциално привлекателна възможност за кариера, те не са снабдени с необходимите 

умения за превръщането на техните амбициите в успешни бизнес-начинания. 

Образователната система, и по-специално учебните планове, не са достатъчно 

фокусирани върху предприемачеството и не предоставят основни умения, необходими 

на предприемачите. Ето защо, в основата на европейския "Small Business Act” е 

залегнало убеждението, че постигането на възможно най-добри рамкови условия за 

малките и средни предприятия зависи преди всичко от признанието за предприемачите 

в обществото. В тази връзка се приканват държавите-членки на ЕС да стимулират 

новаторството и предприемаческия дух сред младите хора и да въвеждат 

предприемачеството като основно умение в учебните планове
2
.  

                                                 
1
 „…би било наивно да се вярва, че растежът в Европа може да бъде изграден единствено на основата на 

услугите. Трябва да върнем дела на промишлеността в БВП на ЕС от сегашните по-малко от 16 % до 20% 

в срок до 2020 г.”(Jean-Claude Juncker, 2014). 

 
2
 Обучението по предприемачество има положително въздействие върху предприемаческия дух на 

младите хора, намеренията им към предприемачество, пригодността им за заетост и най-накрая за 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm
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Друг важен проблем, пряко свързан с малките и средни предприятия е тяхното 

оцеляване и развитие. Проучване  на OECD (OECD, 2002) показва, че средно една трета 

от новите европейска предприятията не оцеляват през първата година от 

съществуването им. По данни на Еurostat обикновено процентът на новите дружества, 

които оцеляват през първите три години, е около 56 %.  

Данните показват, че темпа на растеж на малките и средни предприятия в 

Европейския съюз е значително по-малък в сравнение с този на фирмите в Съединените 

щати
3
. Изоставане се наблюдава и по отношение на производителността. 

Макар че ролята на малките и средни предприятия в европейската икономика е 

признавана многократно и е направено не малко за тяхната подкрепа, те продължават 

да се сблъскват с редица трудности. Повечето от тях и особено новосъздадените малки 

фирми, се сблъскват със затруднен достъп до финанси и особено до рисков капитал 

(напр. около 21% от тях посочват, че достъпът до финансиране представлява проблем), 

до научни изследвания и иновации и др.. Малко са европейските малки фирми, които 

извършват успешна иновационна дейност в сравнение с големите предприятия. 

Положението допълнително се  влошава  поради структурни затруднения, като 

например липсата на управленски умения в тях.   

 Ако сравним България с другите страни от Европейския съюз ще видим, че 

изтъкнатите по-горе констатации и проблеми са напълно валидни и за нас.  

 Данни показват, че българската икономика, подобно на икономиките в другите 

страни от Европейския съюз се доминира от малките и средни предприятия.   

 Сериозен проблем на българските малки  и средни предприятия е ниският им 

потенциал за растеж. Делът на бързо растящите малки и средни фирми е едва  около 6% 

от общия брой на малките и средни фирми в страната (ИАНМСП, 2013). Наблюдава се 

обезпокоителна тенденция малките предприятия да преминават към групата на 

микропредприятията. Като крайно неблагоприятен може да се отчете и фактът, че 

около половината от микропредприятията са фирми състоящи се от един човек. Всичко 

                                                                                                                                                         
тяхната роля в обществото и икономиката. Това са основните резултати от проучване сред възпитаници 

на висши учебни заведения в Европа (EC, 2012). 

3
 Напр. средното увеличение на заетостта на продължилите да съществуват предприятия в САЩ до 

седмата им година е с 60%, докато увеличението на заетостта на продължилите да съществуват 

предприятия в Европа е от порядъка на 10% до 20% (ЕС,  2008). 
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това показва, че е налице сериозен проблем от гледна точка на приноса на малкия 

бизнес към осигуряването на висок и устойчив икономически растеж на националната 

икономика. 

 Българските малки и средни предприятия и особена микропредприятията са с 

много ниска степен на иновативност. В сектора на високотехнологичните и 

среднотехнологичните производства са едва 0.8%  от нашите малки и средни 

предприятия при 2% в Европейския съюз (ИАНМСП, 2013). 

 Един от най-острите проблеми,  с които се сблъсква малкия и среден бизнес е 

достъпа до допълнително финансиране. Той стои още по-остро за новосъздадените 

малки и средни фирми, тъй като те нямат не само кредитна история, но са и крайно 

несигурен клиент от гледна точка на тяхното бъдещо оцеляване. Особено важно 

значение решаването на този проблем има за успешното стартиране или разширяване 

на дадена фирма в промишлеността, където се изисква наличие на относително по-

големи обеми финансови средства, в сравнение с останалите икономически дейности.. 

 Крайно ниска е степента на интернационализация
4
 на българския малък бизнес, 

в т.ч. новосъздадените. Според проучване на интернационализацията на малките и 

средни предприятия от 2010, 25% от предприятията в ЕС изнасят за други страни, 

докато в България този дял е около 8%.  

 Независимо от многото инициативи за стимулиране, предприемачеството не се е 

превърнало в мислене и поведение и не се явява обществена ценност. Една от 

причините за това, разбира се, е общата икономическа среда и следваните 

правителствени политики, които по всеобщо мнение са насочени към интересите на 

едрия бизнес. Не може да не се отчете, обаче, че и политиките, насочени към 

стимулиране на предприемачеството не постигат особени резултати. Причината за това 

е не само в поведенчески нагласи, но и в липсата на адекватни структури и механизми, 

които да доведат стимулите до отделния индивид и да му помогнат в 

идентифицирането на възможностите за бизнес, в развитието на бизнес-идеята, в 

намирането на ресурси, формирането на екип и създаването на съответната правно-

организационна форма, в която да се реализира съответното бизнес-начинание.  

                                                 
4
 Интернационализацията се разглежда в контекста на нейното разбиране от Европейската комисия (ЕС, 

2010а), а именно като включваща всички дейности, които поставят фирмата в значими бизнес отношения 

с чуждестранен партньор – експорт, импорт, преки чуждестранни инвестиции, международни 

субдоставчици и международно техническо сътрудничество. 
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 За снижаване на високия процент на неуспех на малките стартиращи фирми и 

подпомагане тяхното справяне с някои основни проблеми, ограничаващи растежа им,  

както и с цел стимулиране на предприемачеството, Европейската комисия (ЕС, 2000) 

предлага „отглеждането” на стартиращи фирми в бизнес-инкубатори. 

 Следвайки общата тенденция в света и в Европейския съюз, у нас също бяха 

изградени бизнес-инкубатори. Въпреки че за тяхното създаване беше разходван 

значителен публичен ресурс до този момент няма нито едно изследване, което да 

проучи тяхното състояние, да изследва проблемите, с които те се сблъскват и да даде 

насоки за тяхното бъдещо развитие. Нещо повече. Оказва се, че няма нито един 

държавен орган, който дори приблизително да знае техния брой и актуално състояние, 

независимо че те са били изградени с ресурси на програми, администрирани от 

съответните органи. 

 Широкият кръг от проблеми на новосъздадения бизнес, които могат да  се решат 

с помощта бизнес-инкубаторите, препоръките за тяхното използване от страна на 

Европейската комисия, както и липсата на каквито и да е актуални данни за тях 

очертават обществената значимост на изследването на тяхното състояние, 

идентифицирането на проблемите, с които те се сблъскват и даването на основни 

насоки  и препоръки за тяхното бъдещо развитие.  

 От гледна точка на научната значимост следва да отбележим, че макар да е 

налице нарастващ брой изследвания и публикации, посветени на бизнес-инкубаторите 

и бизнес-инкубирането в тях подчертано доминират изследвания, основани на 

инкубаторни организации, намиращи се в развитите западни икономики (САЩ и 

Западна Европа) и  развиващите се страни (главно в Азия). Изследвания, отнасящи се 

до разпространението, спецификата, проблемите и опита на инкубаторите в страните в 

преход почти липсват или са крайно фрагментарни. В същото време, през последните 

20 години бизнес-инкубаторите се утвърдиха като един от основните и успешни 

елементи от инфраструктурата в подкрепа на новосъздадените малки и средни 

предприятия и предприемачеството и в страните от Централна и Източна Европа.  

Може да се твърди, че настоящето изследване има не само практическа стойност за 

бизнес-инкубаторния мениджмънт, държавни и общински органи и организации,  

неправителствения сектор и всички останали субекти, имащи отношение към 

стимулирането на предприемачеството и подкрепата на новосъздадения малък бизнес, 

но и внася съществен принос към запълването на една научна празнина по отношение 
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на състоянието и проблемите на  бизнес-инкубирането в страните от Източна Европа и 

в частност в България. 

 2. Обект и предмет на изследването. 

            Обект на изследване са бизнес-инкубаторите в България, отговарящи на 

наложилите се в литературата критерии за бизнес-инкубатор
5
. 

 Предмет на дисертационния труд е състоянието на бизнес-инкубаторите в 

България и техния принос за развитие на предприемачеството и растежа на 

новосъздадените фирми. 

 3. Цел и задачи на изследването. 

 Основната цел на труда е да установи фактическото състояние на бизнес-

инкубаторите в България, да разкрие и оцени доколко в този им вид те са в състояние 

да изпълняват основните си функции и да идентифицира възникващите пред тях 

проблеми. Идеята е да се откроят онези техни типични характеристики и проблеми, на 

основата на които да бъдат изведени обосновани препоръки към политиките за 

изграждане на бизнес-инкубатори у нас, както и за подобряване на дейността на вече 

съществуващите, за да бъдат те действително инструмент за подкрепа на 

предприемачеството и икономическия растеж. 

 Целта на дисертацията се постига с решаването на следните задачи: 

 1. Да се направи критичен литературен обзор и да се изведат и систематизират 

основните разглеждани въпроси в предишни изследвания, посветени на бизнес-

инкубаторите и бизнес-инкубирането.  

 2. Да се проучи и систематизира опита на страните с развит бизнес-

инкубаторен сектор
6
, както и на страните в преход. 

 3. Да се анализира влиянието и ефектите от дейността на държавните  

институции и общинските органи върху състоянието и развитието на бизнес-

                                                 
5
 Съобразно тези критерии е и проведеното от ЕС проучване на бизнес-инкубаторите в страни от ЕС (ЕС, 

2002). 
6
 Предвид широкото разпространение на бизнес-инкубаторите в САЩ, Великобритания, Китай, Бразилия 

и др. страни, в литературата, посветена на бизнес-инкубирането се е наложил термина „бизнес-

инкубаторна индустрия”. Ние тук използваме „бизнес-инкубаторен сектор” като синоним на наложилия 

се термин „бизнес-инкубаторна индустрия”, тъй като у нас понятието „индустрия” в повечето случаи се 

свързва с производството на материални блага. 
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инкубаторите у нас чрез извършването на анализ на публично достъпни документи на 

държавни и общински органи, свързани с българските бизнес-инкубатори. 

 4. Да се установи и анализира състоянието на българските бизнес-инкубатори, 

формулират  проблемите и разкрият факторите, които ги обуславят чрез провеждане на 

полу-структурирани дълбочинни интервюта с инкубаторни мениджъри и други 

заинтересовани субекти 

 5. Да се изследва разпознаваемостта на бизнес-инкубатора като структура, 

подпомагаща начинаещия бизнес, отношението на потенциалните  предприемачи към 

бизнес-инкубаторите и очакваната помощ от инкубационните програми чрез 

провеждане на анкетно проучване с потенциални предприемачи. 

 4. Научно-изследователска теза. 

 Тезата, която се защитава в настоящия дисертационен труд е, че бизнес-

инкубаторите у нас имат своето място в инфраструктурата, насочена към подпомагане 

на новосъздадените фирми, но в недостатъчна степен съдействат за развитието и 

растежа на фирмите и стимулиране на предприемачеството, както и че те не се явяват 

инструмент за икономически растеж
7
.  

 5. Хипотези на изследването. 

 На основата на изводите от литературния анализ, на анализа на бизнес-

инкубаторния опит в страните с развит бизнес-инкубаторен сектор и страните в преход, 

в която група попада и България, както и на  основата на направените от автора 

теоретични обобщения относно същността на бизнес-инкубаторите като социално-

икономически феномен, са формулирани следните изследователски предположения 

(хипотези): 

 ХИПОТЕЗА 1. Бизнес-инкубаторите у нас се явяват инструмент за технологично 

обновяване и преструктуриране на икономиката и подпомагане на икономическия 

растеж. 

                                                 
7
 Тезата за бизнес-инкубаторите като инструмент за икономически растеж е подробно развита от автора 

в доклад пред международната научна конференция World Forum for Sustainable Society. 15
th

 Annual 

Conference on Social Sustainability through Competitiveness with Qualitative Growth. 12-13 October 2012, 

Sofia University, Sofia, Bulgaria и e публикувана в Годишник на Софийския университет „Св.Климент 

Охридски”, Стопански факултет, 2014, т 12, стр. 5-23. 
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 ХИПОТЕЗА 2. Българските инкубатори подпомагат оцеляването, развитието и 

растежа на инкубираните фирми.  

 ХИПОТЕЗА 3. Потенциалните предприемачи идентифицират бизнес-

инкубаторите като структура, подкрепяща предприемачеството и са запознати с 

възможностите, които те предоставят на начинаещите предприемачи. 

 ХИПОТЕЗА 4. Информираността на потенциалните предприемачи за 

възможностите, които инкубаторите предоставят на стартиращия бизнес, както и 

възможността да ползват услугите на бизнес-инкубатор би увеличило тяхното желание 

да основат свой собствен бизнес.   

 6. Ограничения в изследването. 

 Настоящото изследване е първото изследване, представящо обширна и цялостна 

картина на бизнес-инкубаторите в България – тяхното състояние, възможности и 

проблеми, обществена познаваемост и значимост за икономическото развитие. Макар и 

мащабно и всеобхватно, то има някои ограничения, породени от следните факти: 

 Проведеното изследване е дело на един човек. Това неминуемо води до 

ограничаване на обсега на изследването на бизнес-инкубаторите като социален 

феномен. 

 Изследването засяга резултати от дейността на обособени пазарни субекти, 

каквито се явяват бизнес-инкубаторите. Поради тази причина и в качеството си на 

такива субекти те не винаги са склонни към по-голяма откритост, изследователят има 

ограничен достъп до първични документи на изследвания обект и в повечето случаи 

разчита на отговора на интервюирания и на последваща проверка на тези отговори със 

съпоставка с данни от други източници. 

 Наличие на ограничена публична информация по отношение на българските 

бизнес-инкубатори. Почти пълната липса на изследвания, свързани с бизнес-

инкубаторите в страните в преход и пълната липса на такива за България, ограничава 

или прави невъзможно сравнението на резултатите от нашето изследване с подобни 

изследвания от други автори. 

 Предвид много малкия брой фирми, които се инкубират в отделно взетия 

инкубатор (а и като цяло) е невъзможно да бъде проведено интервю с тях без драстично 

да се наруши изискването за анонимност. Въпреки това бяха направени опити за 
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подобни разговори, които в повечето случаи бяха директно отказани, а в случаите на 

проведени такива бяха, независимо от усилията ни, сведени до чисто протоколни и без 

каквато и да е реална информативност за целите на изследването.  

 В изследването не се проследява развитието на инкубираните фирми след 

тяхното напускане на инкубатора, тъй като няма редовно и систематично събрани 

конкретни данни в инкубаторите. Това прави невъзможно провеждането на такъв 

анализ. Тази слабост е присъща не само на българските инкубатори, а е по-скоро 

масова практика, тъй като на този факт и поради тази причина на невъзможността да се 

направи подобен анализ, се спират редица автори (Colombo and Delmastro, 2002; Hackett 

and Dilts, 2004; Schwartz, 2009). 

 Изключени са виртуалните бизнес-инкубатори (Durao et al., 2005). Този тип 

инкубатори фокусира усилията си върху предоставянето на бизнес-експертизи и 

улесняване на достъпа до стратегически партньорства (Nowak and Granthman, 2000). Те 

не предлагат, обаче, някои ключови услуги, които предлагат бизнес-инкубаторите от 

трите генерации, поради което, според нас, те не могат да се категоризират като 

типичен бизнес-инкубатор и поради тази причина ние ги изключваме от нашето 

изследване. 

 III. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 Глава първа „Бизнес-инкубаторът като социално-икономически феномен” 

  Задачата на тази глава е да очертае разпространението на бизнес-инкубаторите 

по света, да анализира и обобщи натрупания добър опит, критично да анализира и 

систематизира основните дискутирани проблеми в литературата, както и да обогати 

теоретичната основа на бизнес-инкубирането като изясни в теоретичен план същността 

на бизнес-инкубатора като социално-икономически феномен. Тя се състои от четири 

параграфа.  

 В параграф първи се проследява възникването на идеята и утвърждаването на 

бизнес-инкубирането като инструмент за подпомагане на новосъздадени фирми. В 

контекста на социално-икономическата рамка на заобикалящата среда се  извеждат 

факторите довели до превръщането през 80-те години на ХХ век на бизнес-

инкубирането от индивидуална бизнес-дейност в обществено значим феномен, 
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получаващ подкрепата както на държавните институции и посредством тях достъп до 

публичен ресурс, така и подкрепа от страна на големите корпорации 

 Най-важните фактори, довели до тази промяна могат да бъдат групирани в три 

групи. 

 Първата група фактори имат преди всичко икономическа основа. Към тях могат 

да бъдат отнесени осъзнаването на ограничените възможности на стратегиите за общо 

икономическо развитие, които акцентират единствено върху индустриалната 

привлекателност и експанзия на големите корпорации и ясно очерталата се тенденция 

малките и средни предприятия да имат съществен принос за икономическия растеж  и 

нетното увеличение на работните места (Birch,1979; Kirchhoff,1994; Reynolds and 

White,1997; Acs, Armington and Robb, 1999).  

  Втората група фактори имат институционален характер. Към тях могат да бъдат 

отнесени някои институционални решения, отнасящи се до реформата в публичния 

сектор и нуждата от ефективно и ефикасно разходване на публичния ресурс. Става 

дума за приетия през 1980 от Конгреса на САЩ Bayh-Dole Act, насочен към намаляване 

на неопределеността, свързана с комерсиализацията на резултатите от федерално 

финансирани фундаментални изследвания както и отразяването във федералното 

законодателство на разбирането за значимостта на иновациите и защитата на правата на 

интелектуална собственост. Важен фактор от тази група са и провежданите в средата на 

80-те години от US Small Business Administration серия от регионални конференции за 

разпространение на информация относно бизнес-инкубирането както и публикуването 

на няколко наръчника по тази тема. 

 Третата група фактори са свързани с промяна на отношението на крупния бизнес 

към главните обществени потребности. Споделяйки разбирането, че големите 

корпорации трябва да работят с правителството за решаване на главните обществени 

нужди, Control Data Corporation формира структурно звено (City Venture Corporation), 

което развива бизнес-инкубирането в няколко града, което също дава силен тласък на 

бизнес-инкубирането. 

 Във втори параграф „Разпространение на бизнес-инкубаторите по света. 

Натрупан добър опит и констатирани проблеми” подробно е анализиран и 

систематизиран опитът на страни, където бизнес-инкубаторите имат широко 



14 

 

разпространение и утвърдени добри практики. Тези страни включват Съединените 

щати, страни от Европейския съюз – Германия, Великобритания и Франция, Китай и 

Бразилия. Разгледано е състоянието на бизнес-инкубирането и в страните в преход, към 

която група се отнася  и България. Това дава възможност за широк поглед към този 

феномен при различни икономически, политически и културни условия, позволява да  

се направят обобщения и важни изводи, подпомагащи по-прецизното и задълбочено 

идентифициране, обясняване и осмисляне на разглежданата в литературата 

проблематика в контекста на определена конкретика, както и служи като добра 

отправна точка за сравнение на постиженията и проблемите пред българските бизнес-

инкубатори.  

Анализът на опита на посочените по-горе страните показа, че бизнес-

инкубаторите и бизнес-инкубационните програми са важен и доказал своите 

възможности инструмент за подпомагане оцеляването и развитието на новосъздадените 

фирми. Те намират широко приложение при реализацията на публичните политики и 

стратегии за растеж както в развитите, така и в бързо развиващите се страни (Китай, 

Бразилия, Индия). Насърчаването на изграждането на бизнес-инкубатори има сериозна 

институционална подкрепа както от националните правителства, така и от страна на 

институции като Европейската комисия (ЕС, 2009), Световната банка (чрез своята 

структура InfoDev), Програмата на ООН за развитие (UNDP),  Организацията на ООН 

за индустриално развитие (UNIDO) и др.   

При създаването на бизнес-инкубаторите най-общо могат да се очертаят два 

подхода – задвижван „отгоре-надолу” правителствено иницииран процес (Китай) или 

иницииран „отдолу” процес, резултат от различни (съвместни) инициативи на ключови 

фигури в академичните среди, бизнеса, местни органи и организации и правителството. 

За европейските бизнес-инкубатори е характерен именно този втори подход, при който 

инициатори за тяхното създаване и основни участници в тях са главите икономически и 

публични субекти в дадената област или регион – местни власти, търговски камари, 

професионални и синдикални организации, финасови институции, университети и 

изследователски центрове, големи фирми, местни инициативни групи и други. Нужно е 

специално да се подчертае важната роля в създаването на европейските бизнес-

инкубатори на публично-частно партньорство. 
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Независимо от  значителните различия в бизнес-инкубаторните модели по света, 

много, ако не и повечето "традиционни" бизнес-инкубатори, разчитат в значителна 

степен на публичен ресурс за подпомагане на тяхното създаване и нормално 

функциониране. В същото време, трябва да се отбележи, че е налице трайна тенденция 

предоставяния на бизнес-инкубаторите публичен ресурс да намалява, независимо че 

бизнес-инкубаторите продължават да се явяват важна част от публичните политики и 

регионални стратегии за развитие. Това изправя бизнес-инкубаторите пред 

необходимостта да търсят допълнителни източници на средства, както и постоянно да 

се стремят да оптимизират своите режийни разходи. 

За европейските бизнес-инкубатори е характерна висока степен на 

специализация като най-много са инкубаторите, опериращи в сектора на 

информационните и комуникационни технологии и в индустрии, базирани на знанието 

(Aerts, K., et. al., 2007). От края на 90-те години на 20 век, акцентът по отношение на 

субектите за инкубиране се поставя върху обещаващи нововъзникващи фирми в 

информационно-комуникационните технологии и високотехнологичните сектори (ЕС, 

2002). 

Налице е определена промяна във фокуса на предоставяните на инкубираните 

фирми услуги. Намалява значението на отдаването под наем на площи за сметка на 

увеличение на дела на обучение на предприемачи по бизнес-планиране, мениджмънт, 

защита на интелектуалната собственост както и на предлагане на финансови услуги 

(достъп до финансиране и финансов инженеринг), менторство и коучинг. 

Нараства значението от признаването на обществения авторитет и участието на 

бизнес-инкубаторите в авторитетни мрежи от сродни организации. Това най-ярко 

проличава от стремежа за членство, включително и от чуждестранни инкубатори в 

мрежите на European Business and Innovation Centre Network (EBN), National Business 

Incubation Association (NBIA) и  UK Business Incubation (UKBI).  

 Параграф трети „Критичен преглед на литературата, разглеждаща бизнес-

инкубаторите и бизнес-инкубирането” систематизира научната литературата, посветена 

на бизнес- инкубирането и  основните проблеми, дискутирани в нея. Задачата на този 

параграф е от една страна да проследи възникването на бизнес-инкубирането като 

научен проблем, разширяването и задълбочаването на разглежданата проблематика в 
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определени хронологични рамки и от друга, критично да анализира и систематизира 

основните дискутирани въпроси. 

Могат да бъдат очертани няколко основни проблемни области дискутирани в 

литературата, посветена на бизнес-инкубирането и бизнес-инкубаторите.  

 Първата проблемна област се отнася до дефинирането на бизнес-инкубаторите и 

бизнес-инкубирането. 

 Въпреки нарастващия брой изследвания по проблемите на бизнес-инкубирането 

и очевидните на пръв поглед прилики между различни дефиниции, все още няма 

общоприета дефиниция относно това какво е бизнес- инкубатор и бизнес- инкубация. В 

голяма част от литературата по бизнес-инкубиране има непоследователни, 

противоречиви и дори конфликтни идеи (Nicola J. D еt al. 2011). 

 При определянето на същността на бизнес-инкубирането и бизнес-инкубаторите 

сред изследователите доминират три основни пункта: 

 Първият е разбирането, че бизнес-инкубаторите са инструмент за икономическо 

развитие и създаване на работни места чрез подпомагане на предприемаческата 

активност и ограничаване фалитите на бизнеса.( Kuratko,D and W. LaFollette, 1987; 

Fry,F. 1987; Lumpkin, J.R. and R.D. Ireland, 1988; Markley, D.M. and K.T. McNamara, 

1995; Udell, G.G., 1990).  

 Вторият основен пункт, доминиращ определянето на същността на бизнес-

инкубаторите е тяхното характеризиране като имуществено базирана организация 

(Phan, P. et. al., 2005; Bergek and Norrman, 2008; Hansen, M. et. al., 2000; Lalkaka and 

Bishop, 1996; Peters, L. et. al., 2004). Тук трябва да отбележим, че макар наличието на 

инфраструктурни улеснения да е задължително изискване към бизнес-инкубаторите и 

необходимо условие за бизнес-инкубация, физическото пространство не се поставя в 

центъра, а по-скоро се акцентира върху ефективната комбинация от услуги за подкрепа. 

 Третият основен пункт е свързан с етапа на развитие, на който трябва да се 

намират фирмите, които ще бъдат обект на инкубация. Някои автори включват освен 

стартиращи фирми, още и  развиващи се или зрели фирми (Bhabra-Remedios and 

Cornelius, 2003) и съответно на тази основа правят разграничение  между различните 

видове инкубатори. Повечето автори, обаче, са на мнение, че инкубация е свързано с 
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ранната фаза от живота  на фирмата (вж. например Aernoudt, 2004; Bhabra-Remedios and 

Cornelius, 2003; Grimaldi and Grandi, 2005; Hackett and Dilts, 2004a; Lindelöf and Löfsten, 

2004). 

 Друга проблемна област в литературата, свързана с бизнес-инкубаторите се 

отнася до предлаганите от инкубатора услуги.  

В литературата този въпрос се разглежда като процес на обогатяване и добавяне 

на услуги (Lalkaka and Bishop, 1996; Mian, 1996; ОECD, 1997; Hansen, M. et. al., 2000; 

Barrow, 2001; EC, 2002; Davidsson and Honig, 2003; Grimaldi and Grandi, 2005; Colombo 

and Grilli, 2005; Kirwan, P. et. al., 2006; Knopp, 2007; Clarysse and Bruneel, 2007; McAdam 

and McAdam, 2008; Maalel, I. and M.Mubarek, 2011) без обаче да се прави задълбочен 

анализ на причините, наложили тази промяна. Промените в портфолиото на 

предоставяните услуги, променят облика на инкубаторите и служат за отправна точка 

на тяхното разграничение и очертаване на генерации бизнес-инкубатори. Може да се 

направи извода, обаче, че това разграничение е по-скоро по видими признаци, 

отколкото да се проследи промяна в основните функции на инкубатора, същността и 

насоката на инкубационния процес.   

Важно място сред научните изследвания заема процесът на подбор на фирмите 

за инкубиране (Merrifield, D., 1987; Kuratko and LaFollette, 1987; Lumpkin and Ireland, 

1988; Mian, 1994; Autio and Kloftsen, 1998; Hackett and Dilts, 2004; Lee and Osteryoung, 

2004).  

Според Meррифийлд (Merrifield, D., 1987) три въпроса доминират селективния 

процес: добър ли е бизнеса на кандидатстващата за инкубиране фирма; има ли 

кандидатът за инкубиране компетентност в този бизнес, която да му позволи да бъде 

конкурентноспособен; кой е най-добрия начин за навлизане в бизнеса и за растежа на 

фирмата, която ще бъде инкубирана. Mиън (Mian, S., 1994) посочва като селекционни 

критерии високият потенциал за растеж; наличието на разработен стратегически план 

за развитие на бизнеса; квалификацията на ръководния екип; комерсиалността на 

продукта; наличните парични потоци; предпочитание към производствени фирми;  

възможност за плащане на наема; съответствие с инкубаторната мисия и ресурси. 

Лъмпкин и Айрленд (Lumpkin and Ireland, 1988) извеждат три групи селекционни 

критерии: опит на мениджърския екип; финансови критерии (рентабилност, 
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ликвидност, съотношение цена – печалба, дълг и др.); пазарни и личностни фактори 

като уникалност и продаваемост на продукта, наличие на написан бизнес-план и др.  

 Според Aeртс и др. (Aerts, K., et. al., 2007) европейските инкубатори не отсяват 

техните инкубанти по много на брой и разнообразни критерии. 

 Важен въпрос, който има отношение и към селекционната политика е въпросът 

за инкубаторната специализация. Налага се мнението, че специализацията е най-

добрата стратегия (Hansen, M., et. al., 2000), тъй като ако в инкубатора се включат 

разнородни фирми за инкубиране по отношение на сектора и  възрастта на фирмата, то 

тогава става все по-трудно да се предвиди ефективната подкрепа, от която фирмите се 

нуждаят. Освен това, при наличието на инкубирани фирми от различни сектори, 

инфраструктурата, предоставяните консултантски услуги и знания както и достъпа до 

мрежите са по-малко ефективни в сравнение с инкубатори, които се фокусират върху 

определен сектор (Schwartz and Hornych, 2008; Schwartz and Hornych, 2010a). На нуждата 

от концентриране на инкубатора върху ограничен брой сектори обръщат внимание и 

Aeртс и др. (Aerts, K., et. al.,2007). 

Един от най-важните дискутирани въпроси в бизнес-инкубаторната литература е 

свързан с оценяването на инкубаторния успех. Това е не само важен теоретичен, но 

преди всичко важен практически въпрос, присъстващ както в институционални 

разработки (OECD, 1997; 2006), така и в работите на редица автори (Aernoudt, R., 2004; 

Allen and McCluskey, 1990; Chan and Lau, 2005; Grimaldi and Grandi, 2005; Hackett and 

Dilts, 2004; Aaboen et al.,2008; Mian, S., 1996 ; Mian, S., 1997; Nolan, A., 2003;  Pena, I., 

2004; Phan et al., 2005). 

Обобщавайки различните становища в литературата относно инкубаторното 

изпълнение и инкубаторните резултати, трябва да се отбележи липсата на консенсус по 

отношение на това какво те трябва да включват, как  да бъдат оценявани и сравнявани 

(Nolan, A., 2003; Phan et al., 2005). Макар редица автори  да посочват важността на 

въпроса за оценка на резултатите от дейността на инкубаторите с оглед 

идентифицирането на добрите практики (Autio and Klofsten, 1998; Colombo and 

Delmastro, 2002; Hannon, P., 2003; Mian, S.,1997) все още липсва цялостна рамка за 

оценка (Mian, 1997), която да даде възможност за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на 

дейността и резултатите на различните бизнес-инкубатори. Съществена слабост на 

доминиращия брой изследвания по тези въпроси е, че много рядко показателите за 



19 

 

изпълнението се разглеждат във връзка с инкубаторните цели. Бизнес-инкубаторите се 

разглеждат като имащи еднакви крайни цели (цели на изхода) (Bearse, P., 1998; 

Sherman, H., 1999). Игнорират се очевидните факти, че "няма два инкубатора, които да 

си приличат" (Allen and McCluskey, 1990), че инкубаторите "формулират по различен 

начин целите си, в зависимост от интересите на техния спонсор" (Mian, 1996а) или имат 

най-малко  "различни приоритети" в рамките на едни и същи основни цели (Bollingtoft 

and Ulhoi, 2005). 

 Един от най-сложните въпроси, свързани с бизнес-инкубаторите се отнася до 

тяхната класификация и отнасянето им към един или друг бизнес-инкубаторен модел. 

Трудността произтича от нуждата да се постигне много високо ниво на 

концептуализация, която да сведе многобройните примери на бизнес-инкубация и 

свързаните с това множество от заинтересовани субекти (stakeholders), разнообразни 

видове ресурси и различни категории услуги (според някои автори около 100 

специфични услуги), които бизнес-инкубация включва като градивни блокове, до 

разумен, относително малък брой модели, които да бъдат дефинирани, анализирани и 

оценени техните резултати. Според Болингтофт и Ълой (Bоllingtoft and Ulhоi, 2005) 

„опита да се класифицират типове инкубатори не е толкова лесна задача тъй като няма 

два инкубатора, които да си приличат напълно”, въпреки генералната цел  на бизнес-

инкубаторите да развиват фирмите и стимулират предприемачеството. Различните 

инкубатори имат различни приоритети и дори инкубаторите с подобни модели се 

различават по техните операции и цели (Bоllingtoft and Ulhоi, 2005). 

 На основата на задълбочено разглеждане на различни становища в реферираната 

литература относно инкубаторните модели (някои изследователи очертават над 20 

различни модела) считаме за най-подходящи за нашата изследователска цел въведените 

разграничения на бизнес-инкубаторните модели от Гасман и Бекер и Националната 

асоциация на бизнес-инкубаторите (NBIA). 

 Гасман и Бекер (Gassmann and Becker, 2006) разграничават бизнес-инкубаторите 

на две големи групи по критерия „с цел печалба” и „с нестопанска цел”. Инкубаторите 

с нестопанска цел (non-profit incubators) се фокусират върху осигуряването на подкрепа 

на новосъздадени фирми водени от нуждата от следване на определени политики по 

отношение на местното развитие, създаването на работни места, изграждането на 

клъстери и други обществено значими цели. Инкубаторите „с цел печалба” (for-profit 
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incubators) се концентрират около финансовата възвръщаемост (печалба от такси за 

обслужване или от дялови участия в инкубираните фирми) за техните собственици чрез 

създаване на нов бизнес и развитие на инкубираните фирми.     

  

 Сравнявайки двата бизнес-инкубационни модела – „с цел печалба” и „с 

нестопанска цел”, трябва да отбележим много по-голямата устойчивост и 

разпространение на модела с „нестопанска цел”. Например, около 94% от бизнес-

инкубатори в САЩ са организации с нестопанска цел и само 6% са създадени с цел, 

акционерите  да получат възвръщаемост от направените инвестиции (Knopp, 2007). В 

Европейския съюз около 80 процента от инкубатори са с нестопанска цел. 

Според Националната асоциация на бизнес-инкубаторите (NBIA), най-добрият 

начин да се категоризират бизнес инкубатори е чрез техния секторен фокус. NBIA 

очертава пет основни модела бизнес-инкубатори – със смесено предназначение (mixed 

use); технологични (technology); производствени (manufacturing); за услуги (service); 

други (other). 

 В параграф четвърти „Бизнес-инкубаторът като социално-икономически 

феномен” на базата на прилагане на три подхода – функционален, структурен и 

субстратен е дефинирана и изяснена същността и спецификата на бизнес-инкубаторите 

като социално икономически феномен, част от публичната екосистема за подпомагане 

на новосъздадения бизнес и стимулиране и подкрепа на предприемачеството. 

 Определянето на бизнес-инкубатора от функционална гледна точка, за разлика 

от други определения, които акцентират върху конкретните дейности, акцентира върху 

смисъла на бизнес-инкубирането.  

Ние обособяваме три основни функции на бизнес-инкубатора – подпомагане 

оцеляването на новосъздадените фирми, подпомагане тяхното развитие  и растеж
8
  и 

стимулиране на предприемаческата активност. Ако към бизнес-инкубирането като 

функция приложим историческия подход ще видим, че тези три функции, макар и 

тясно свързани помежду си, не възникват едновременно и с течение на времето 

променят относителното си значение за бизнес-инкубатора като социален феномен. 

Навлизайки в едно по-задълбочено разглеждане на тези функции трябва да отбележим, 

                                                 
8
 Ние разделяме функцията „оцеляване“ от функцията „растеж”, тъй като те осигуряват постигането на 

фундаментално различни цели. 
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че макар и донякъде сходни и взаимно преплетени тези три функции имат различен 

адресат и социална значимост. 

Първата от така изброените функции е подкрепа на оцеляването на 

новосъздадените фирми. Макар и значима за отделната фирма, тази функция не може 

да се разглежда като първостепенна  инкубаторна функция. Две са основните причини 

за това. Едната е, че простото оцеляване на фирмата не генерира икономически растеж 

и достигане на значими публични цели. Поставянето на акцент върху оцеляването 

означава, че обект на бизнес-инкубиране са фирми, които не могат да реализират 

„съзидателно разрушаване” (Schumpeter, J., 1934), което лежи в основата на 

икономическото развитие. Другата причина е, че подпомагането на оцеляването на 

новосъздадената фирма чрез предоставянето на инфраструктура на преференциални 

цени (под пазарната стойност) може да има силно изразен негативен ефект от гледна 

точка на икономическата система като цяло. Причината за това е, че предоставяйки 

ресурс под неговата текуща пазарна цена по същество е налице форма на скрито 

субсидиране на инкубираните фирми, което, от своя страна, води до изкривяване на 

пазарната среда и поставя под въпрос естествения подбор.  

Втората функция е подпомагане на развитието и растежа на инкубираните 

фирми. Ние обосноваваме и изясняването същността на тази функция на фона на 

фундаменталните промени, настъпили в икономическата структурата на развитите 

страни през 70-те години на ХХ век, породени от прехода от „индустриалната епоха” 

към „информационното общество” и „икономиката на знанието”. За разлика от 

икономиката на „индустриалната епоха” където облика на икономиката и тласъка за 

икономическо развитие се дава от огромните индустриални империи, облика на 

настоящата „нова икономика” се дава и тя се привежда в движение от предприемачите 

и предприемаческите фирми. В тази нова, предприемаческа по същество икономика, 

където колективната роля и принос на предприемаческите и новосъздадените фирми и 

малкия и среден  бизнес като цяло лежат в основата на икономическия растеж, вече не е 

достатъчно единствено оцеляването на малкия бизнес. След като той лежи в основата 

на икономическата структура на обществото, този бизнес трябва да има потенциал за 

растеж. Подпомагането на неговия растеж се превръща в социално значима цел, тъй 

като от това зависи обществения просперитет. Бизнес-инкубаторите, като структура 

подпомагаща новосъздадения бизнес, съвсем естествено трябва да отговорят на тази 

както обществена, така и чисто пазарна потребност като изведат като своя 
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първостепенна функция подпомагане растежа на новосъздадените фирми. С добавянето 

на развитието на инкубираните фирми към функциите на бизнес-инкубатора 

съществено се променя неговото място и роля в социално-икономическата екосистема 

и той се превръща във важна част от предприемаческата инфраструктура на 

обществото, заслужаваща общественото внимание и подкрепа от страна на публичните 

политики, отнасящи се до предприемачеството. 

Поставянето на акцента върху постигането на дългосрочни конкурентни 

предимства, осигуряващи развитие и растеж на новосъздадената фирма в дългосрочен 

план налага добавяне на нови услуги и дейности в техния портфейл, както и промяна в 

относителната тежест на различните дейности като следствие от промяната в 

обществените и пазарните потребности. 

Третата основна функции на бизнес-инкубатора е подкрепа на 

предприемаческата активност, развитие на предприемаческата среда и изграждане на 

предприемаческа общност. Тази функция е изцяло обществена. С нея бизнес-

инкубаторът от ориентиран предимно към един по-тесен обществен сегмент 

(новосъздадените фирми) се ориентира към предприемаческия потенциал на 

обществото като цяло. 

При разглеждането на бизнес-инкубатора в структурен аспект, като система, 

възникват два важни въпроса:  

Единият е как можем да  характеризираме същността на осъществяваното 

взаимодействие в рамките на инкубатора и по повод на инкубационния процес. 

Другият е свързан с обхвата, интензитета и честотата на това взаимодействие.  

Отговорът на тези въпроси ще ни разкрие структурата на инкубирането като 

процес, протичащ вътре в инкубатора. Структурният аспект на разглеждането на 

бизнес-инкубатора има изключително важно значение, защото устойчивостта, 

функционирането и поведението на системата до голяма степен зависи от нея. 

Ефектът от вътрешнообщностните взаимодействия може да бъде проследен в 

две основни насоки: 
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Първата насока е свързана с границите на инкубатора като социална система
9
. 

Колкото по-интензивни са тези взаимодействия, толкова повече степента на общност 

(системност) в инкубатора е по-голяма и следователно може да се постигне по-голяма 

синергия.  

Втората насока е свързана с по-доброто реализиране на дейностите имащи 

отношение към предаването на знания и опит от страна на инкубатора. От 

вътрешнообщностното взаимодействие  зависи доколко новосъздадената фирма 

придобива умения за справяне с проблеми в хода на тяхното съвместно решаване с 

инкубаторният мениджмънт. От тази гледна точка от съществено значение за бизнес-

инкубационния процес е типа, честотата и начина на взаимодействие между 

инкубатора и инкубираната фирма. Очевидно колкото по-тясно е 

вътрешнообщностното взаимодействие, толкова повече инкубаторът ще спомага за 

формиране и развиване в новосъздадената фирма на способности за бъдещо 

самостоятелно решаване на проблеми.  

 Прилагането на субстратен подход към бизнес-инкубатора дава възможност да 

бъдат очертани редица негови същностни характеристики. Те са разгледани в няколко 

насоки: 

От гледна точка на неговото отношение към провежданите правителствени 

политики  по отношение на подкрепата на предприемачеството  и новосъздадения 

бизнес, бизнес-инкубаторът може да бъде характеризиран като реализиращ 

правителствените политики субект. Освен това, той позволява на основата на 

публично-частното партньорство удачно да се съчетаят целите на публичните политики 

с възможностите, които частният сектор предоставя като източник на бизнес-опит и 

допълнителен финансов ресурс. Разгледан от тази гледна точка, бизнес-инкубаторът 

може да се определи като своеобразен „изпълнителен орган” на публични политики и 

стратегии и в същото време като инструмент за „приватизация” на реализацията на тези 

публични политики. 

 Важна отлика на бизнес-инкубатора е, че в рамките на централизирана 

правителствена политика, стратегия или програма за подпомагане на малките и средни 

предприятия, той дава децентрализирано решение на нуждата от подпомагане на 

                                                 
9
 Следва да се прави разлика между границите на бизнес-инкубатора като социална система и обхвата на 

бизнес-инкубатора като юридически регистриран субект. 
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новосъздаденото малко предприятие. По този начин става възможно оптималното 

съчетаване на постигането на стратегическите цели на национално или регионално 

ниво с децентрализация на тяхната реализация.  

 Бизнес-инкубаторът дава възможност удачно да се съчетаят в едно  

разнопосочните интереси на различните субекти, имащи отношение към 

предприемачеството и новосъздадения бизнес. За разлика от другите подпомагащи 

стартиращия бизнес структури (консултантите, бизнес-ангелите и рисковите 

капиталисти) при него сложната амалгама от цели и интереси се наслагват по начин, 

който води до взаимно проникване и взаимна легитимация на интереси (Атанасов, Т., 

2009). Хармонизирайки по този начин различните  интереси на съставящите го членове  

бизнес-инкубаторът се превръща в социална единица, изразяваща интересите на 

множество и различни субекти с влияние в обществото. Всичко това дава възможност 

бизнес-инкубаторът да се яви онова междинно звено, което може успешно да кумулира 

усилия и постигне синергия в действията на субекти от различни обществени сфери – 

държавни институции, местни власти, бизнес и бизнес-сдружения, академични и   

образователни институции. 

 Като организационна единица за подпомагане на предприемачеството и 

новосъздадения бизнес, бизнес-инкубаторът притежава своеобразна дуалност. От една 

страна неговата зависимост от подкрепата на държавни и общински  органи го прави в 

известна степен продължение на съответните публични институции. От друга страна, 

участието в неговото основаване и управление  и на други субекти, както и самите 

инкубирани фирми като елемент на бизнес-инкубаторната система се явяват антипод на 

политическите цели, интереси и влияние. Ето защо, очертавайки същността на бизнес-

инкубатора като структурна единица можем да отбележим, че в сравнение с другите 

субекти за подпомагане на бизнеса – бизнес-ангели и рискови капиталисти, той е по-

непазарна форма за подпомагане на бизнеса.  

За разлика от бизнес-ангелите, рисковите капиталисти и акселераторите, които 

чрез финансовото си съучастие подкрепят и материално реализацията на бизнес-идеята, 

бизнес-инкубаторът оказва по-скоро информационна подкрепа. Освен това, посочените 

по-горе субекти, подкрепяйки финансово новосъздадената фирма по същество се 

превръщат в „съпредприемачи”, тъй като носят отговорност за успеха на бизнес-

начинанието наравно с откривателя.  
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Разграничавайки бизнес-инкубаторът от посочените субекти и акцентирайки 

върху информационната страна на неговата подкрепа, трябва да посочим  ролята на 

инкубатора като свързващо звено между инкубираната фирма и субектите, носители на 

финансов капитал. Тук по-специално трябва да се отбележи нуждата от тясно 

партньорство на бизнес-инкубатора с бизнес-ангели и ролята му на хъб в подобна 

организационна мрежа предвид факта, че малкият бизнес не представлява интерес за 

фирмите за рисков капитал. 

Бизнес-инкубаторът, за разлика от другите форми на подпомагане на 

новосъздадени фирми е локално базирана институция за насърчаване и подкрепа на 

създаването и развитието на нов бизнес. От тази гледна точка тя е тясно свързана с 

регионалните стратегии за социално-икономическо развитие, местните 

предприемачески нагласи и местните предприемачески общности. Бизнес-инкубаторът 

има териториално ограничени възможности на въздействие, той е свързан с ресурсите 

на територията и обслужва чрез тях нуждите на територията. 

От гледна точка на начина на предоставяне на услугите, характерно за бизнес-

инкубаторните програми е, че те  идентифицират и подпомагат преодоляването на 

„тесните места” на конкретния предприемач и новосъздадена фирма в тяхното 

единство и взаимовръзка, т.е. подходът не е атомистичен, насочен към решаване на 

отделни проблеми сами за себе си, а системен, извършване на цялостна, всестранна и 

задълбочена диагностика и установяване на проблемите на конкретната фирма и 

предлагане на решение, точно съответстващо на нуждите и възможностите на тази 

фирма (решението е „скроено по мярка”, бизнес-инкубаторът „шие дрехи по поръчка”, 

а не е „конфекция”, за разлика от останалите програми, които произвеждат 

„конфекция”).  

Важна особеност на оказваните от инкубатора услуги е, че ползващите ги фирми 

са събрани под „един покрив”. Бизнес-инкубаторът, събирайки под „един покрив” 

инкубираните фирми позволява изграждането на мрежа с останалите предприемачи. 

Това е важна бизнес-инкубаторна особеност, която позволява както установяване на 

чисто търговски контакти, така и възможност за споделяне на по-общи идеи относно 

фирменото управление, на опит в отделни сфери на дейност или друга значима 

техническа и бизнес-информация. Изключително важно е да се отбележи 
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възможността, която бизнес-инкубаторът предоставя за взаимно допълване на 

дейността на инкубираните фирми и изграждането на своеобразен клъстър. 

 Глава втора „Методология на изследването”. 

 Главната задача на тази глава е да представи методологията на изследването.  

 Тезата, която се защитава в настоящия дисертационен труд е, че бизнес-

инкубаторите у нас имат своето място в инфраструктурата, насочена към подпомагане 

на новосъздадените фирми, но в недостатъчна степен съдействат за развитието и 

растежа на фирмите и стимулиране на предприемачеството, както и че те не се явяват 

инструмент за икономически растеж. 

 Целта на изследването е да установи фактическото състояние на бизнес-

инкубаторите в България, доколко в този им вид те са в състояние да изпълняват 

основните си функции и какво е нужно да се промени, за да бъдат те  действително 

инструмент за подкрепа на предприемачеството и икономическия растеж. 

 Изследването използва двустепенен изследователски модел, който включва 

изследване на бизнес-инкубаторите и потенциалните предприемачи, които ще се 

възползват от тях. Този модел отговаря на разбирането за бизнес-инкубатора като за 

структура и субект на пазарната икономика. Като такъв той трябва да се подчинява на 

законите на пазарната икономика и преди всичко на закона за търсенето и 

предлагането. Следователно, за да е налице пазарно отношение трябва да бъдат 

разгледани двете страни на пазарния процес – търсене и предлагане. На страната на 

предлагането се конституира отделния бизнес-инкубатор, а на страната на търсенето – 

потенциалните предприемачи, които ще се обърнат към него за „покупка” на неговата 

специфична услуга „бизнес-инкубация”
10

.  

 Така очертана, страната на търсенето има пряко отношение към една от 

основните функции на бизнес-инкубаторите, изведена при направения теоретичен 

анализ – стимулиране на предприемаческата активност. Този аспект на изследване на 

възможността на инкубатора да стимулира предприемаческата активност не присъства 

в досегашните изследвания, които се съсредоточават изключително върху връзката 

                                                 
10

 В настоящата работа услугата „бизнес-инкубация” се разглежда на две нива. Първото ниво е услугата 

като такава, като събирателно понятие. Второто ниво разглежда бизнес-инкубаторната услуга от гледна 

точка на нейното проявление, като портфейл от конкретни услуги и дейности.  
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инкубатор – инкубирана фирма, с което на практика се игнорира една от неговите 

основни функции, а именно стимулиране на предприемаческата активност.  

 Изследователските въпроси, съответстващи на поставената в изследването цел, 

на които търсим отговор са: 

  – Кои са реално функциониращите бизнес-инкубатори в България към 

момента на провеждане на изследването; 

  – Какви са били проблемите и кои са причините за преустановяване на 

дейността на закритите инкубатори; 

  – Какви са основните характеристики на новоизгражданите инкубатори 

по Оперативна програма „Конкурентоспособност”    

  – Бизнес-инкубаторите в България явяват ли се ефективна структура, 

обвързана със секторни стратегии и хоризонтални публични политики и съответно 

изпълняват ли функциите на инструмент за икономическото развитие и постигане на 

устойчив икономически растеж чрез подпомагане развитието на новосъздадените 

фирми и стимулиране на предприемаческата активност.   

  – Какъв е процесът на селекция и как нови фирми се въвеждат за 

инкубация; 

  – С дейността си бизнес-инкубаторите осигуряват ли висока добавена 

стойност за инкубираните фирми и спомагат ли действително за запълване на 

стратегически значими „празнини” в тези фирми и за тяхното изграждане като 

утвърден пазарен субект със значим потенциал за развитие;  

  – Кои са основните пречки пред функционирането на бизнес-

инкубаторите (проблеми с които се сблъскват бизнес-инкубаторите);  

  – Какво е нивото на държавна подкрепа, от какво зависи и променя ли се 

тя във времето;   

  – Познати ли са бизнес-инкубаторите на потенциалните предприемачи 

като възможен източник на подкрепа за започване на нов бизнес; 
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  – Наличието на възможност за подкрепа от страна на бизнес-инкубатор 

ще се отразили благоприятно на намерението на потенциалните предприемачи да 

започнат нов бизнес; 

  – В каква област потенциалните предприемачи очакват да бъде 

подкрепата от страна на бизнес-инкубатора. 

 На основата на изводите от литературния анализ, на анализа на бизнес-

инкубаторния опит в страните с развит бизнес-инкубаторен сектор и страните в преход, 

в която група попада и България, както и на  основата на направените от автора 

теоретични обобщения относно същността на бизнес-инкубаторите като социално-

икономически феномен, са формулирани следните изследователски предположения 

(хипотези): 

 ХИПОТЕЗА 1. Бизнес-инкубаторите у нас се явяват инструмент за технологично 

обновяване и преструктуриране на икономиката и подпомагане на икономическия 

растеж. 

 ХИПОТЕЗА 2. Българските инкубатори подпомагат оцеляването, развитието и 

растежа на инкубираните фирми.   

 ХИПОТЕЗА 3. Потенциалните предприемачи идентифицират бизнес-

инкубаторите като структура, подкрепяща предприемачеството и са запознати с 

възможностите, които те предоставят на начинаещите предприемачи. 

 ХИПОТЕЗА 4. Информираността на потенциалните предприемачи за 

възможностите, които инкубаторите предоставят на стартиращия бизнес, както и 

възможността да ползват услугите на бизнес-инкубатор би увеличило тяхното желание 

да основат свой собствен бизнес.   

 За идентифициране на съществуващите и реално функциониращи бизнес-

инкубатори авторът проведено задълбочено проучване на официалните 

информационни масиви на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска 

цел за обществено полезна дейност на Министерство на правосъдието, Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията  към Министерство на правосъдието, 

Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, 
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Информационния портал за неправителствените организации в България
11

, Булстат и 

АПИС. Потърсени и установени бяха също така активни сайтове на бизнес-инкубатори 

в интернет. Проучването установи наличие на сериозни разминавания в информацията 

относно броя на бизнес-инкубаторите от различните, в т. ч. официални източници. Това 

наложи допълнително проучване и селекция по няколко направления: 

 Селектирани бяха тези организации, които са подали изискваните според 

нормативните документи отчети и други документи в съответните държавни 

институции за последните три години.  

 Проведени бяха интервюта „лице в лице” с лица на ръководни длъжности 

(секретари на общини, директори на дирекции в по-големи общини, както и директори 

на Териториални дирекции на Агенцията по заетостта по време на тяхно обучение в 

Института по публична администрация към Министерския съвет на Република 

България, където авторът води курс по „Стратегически мениджмънт в публичния 

сектор” за висши ръководни кадри от държавната и общинска администрация с цел  

установяване и  уточняване наличието и реалното функциониране на бизнес-инкубатор 

на територията на техните общини и събиране на информация относно 

взаимодействието между тях. 

 Проведени бяха интервюта „лице в лице” със Заместник-председател на 

Българска стопанска камара и водещ специалист към същата организация. С помощта 

на ръководството на БСК  регионалните структури на камарата също бяха използвани 

за уточняване на работещите бизнес-инкубатори.  

 На базата на така направения подбор се установиха 11 бизнес-инкубатора като 

10 от тях бяха включени в настоящото изследване. 

 При уточняване на работещите бизнес-инкубатори беше установено, че към 

настоящия момент значителен брой бизнес-инкубатори са прекратили своята дейност. 

С оглед по-цялостното и задълбочено обхващане на проблемите пред българските 

инкубатори и очертаване и анализиране на възможните причини, водещи до 

преустановяване на тяхната дейност и закриване, бяха издирени и анализирани 

                                                 
11

 Порталът, създаден от Българския център за нестопанско право в партньорство с Фондация 

“Програмен и аналитичен център по европейско право”, има за цел да създаде най-пълната и 

актуализирана база данни на българските неправителствени организации, която ще се допълва и 

поддържа от самите НПО (http://www.ngobg.info/). 

http://www.ngobg.info/
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достъпни документи на държавни и общински органи, налични финансово-счетоводни 

документи, решения на органи за управление, наличната и актуална база от данни в 

АПИС, както и други достъпни източници на информация като публикации в 

специализирани икономически и бизнес-издания, а също и в интернет, обхващащи 10 

годишен период назад във времето за преустановили дейността си инкубатори.  

 Предвид факта, че през 2012 бяха сключени договори за безвъзмездна финансова 

помощ по процедура за създаване на бизнес-инкубатори по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”, за да проследим линията на евентуалното им развитие и да 

направим интересуващите ни изводи по отношение на тях, бяха анализирани седем 

официални документа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - 

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на 

Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Това са документи, отнасящи се до 

обявената открита процедура за конкурентен подбор на проектни предложения по 

процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес 

инкубатори".   

 Използването на метода „анализ на документи” по отношение на 

новосъздадените през 2012 година регионални бизнес-инкубатори по програма 

„Конкурентоспособност” се налага от две обстоятелства. Първото е, че не можем да 

оценим тези инкубатори от гледна точка на постигнати от тях резултати, тъй като те са 

в процес на изграждане. Второто е, че дори и вече изградени, времето за тяхното 

съществуване е много кратко, а в литературата по въпросите на  бизнес-инкубирането 

се е наложило мнението, че за постигане на  надеждни резултати от оценката, 

инкубаторът трябва да съществува от достатъчно дълго време (Autio and Kauranan,1992; 

Schwartz and Gothner, 2009). Ето защо, ние не можем да приложим към тях емпирични 

изследователски методи и да ги оценим от гледна точка на постигнати резултати. 

 За набиране на първична информация относно реално функциониращите бизнес-

инкубатори и отношението към тях на различни заинтересовани субекти (stakeholders) 

бяха организирани и проведени полу-структурирани дълбочинни интервюта. В 

зависимост от институционалното им отношението към бизнес-инкубирането, 

участниците в полу-структурираните  дълбочинни интервюта могат да бъдат разделени 
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на две основни групи – първа група, състояща се от преки и непосредствени участници 

в бизнес-инкубационния процес (12 ръководители и водещи мениджъри от включените 

в изследването бизнес-инкубатори) и втора група от представители на институции, 

имащи отношение към предприемачеството и/или развитието на бизнеса или 

териториалното управление (пет респонденти от национално представени организации 

на бизнеса, двама ръководни служители от държавни структури, двама ръководни 

служители от общински администрации и двама представители на академичните 

среди). 

  За изследване на страната на търсенето и на възможността на бизнес-

инкубаторите да стимулират предприемаческата активност беше проведено анкетно 

проучване включващо 175 респонденти, потенциални предприемачи с различна 

професионална специализация и образователно ниво. 

 Глава трета „Анализ на резултатите”. 

 Главата представя резултатите от направения анализ на документи, отнасящи се 

до прекратилите дейността си инкубатори и новосъздадените такива, резултатите от 

проведените дълбочинни интервюта с представители на функциониращи бизнес-

инкубатори и други заинтересовани лица както и резултатите от проведеното анкетно 

проучване с потенциални предприемачи. 

 Параграф първи от тази глава представя резултатите и изводите от направения 

анализ на документи, отнасящи се до прекратилите дейността си инкубатори и 

новосъздадените такива. 

 Анализът установи, че към настоящия момент значителен брой бизнес-

инкубатора са прекратили своята дейност. Числото на прекратилите дейността си 

инкубатори в известна степен е условно, тъй като някои бизнес-инкубатори не са 

заличени като правни субекти, но не поддържат персонал (според данните в АПИС за 

брой здравно  и социално осигурени лица, които редовно се актуализират и могат да се 

считат за надежден и достоверен източник на информация), нямат въобще страница в 

интернет  или тя не е актуална като в някои случаи дори изрично се посочва, че няма 

предстоящи събития и че показаните събития се отнасят до миналото.  Налице са също 

случаи, когато на интернет страницата на съответния инкубатор се посочва оказването 

на някакви услуги, които имат отношение към бизнес-инкубирането, но когато се 
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отворят прозорци, отнасящи се до условията на тяхното предоставяне (например цени 

на услугите) се появяват реклами за екскурзии, почивки и т.н., което очевидно няма 

нищо общо с бизнес-инкубирането. 

 Като резултат от направения анализ могат да се обособят няколко основни 

причини за прекратяване на дейността: наличие на съществени слабости по отношение 

на портфолиото на предлаганите услуги и тяхното качество; липсата на средства за 

тяхното функциониране; слабо управление, вкл. недобре формулирана мисия и 

неподходяща от гледна точка на разгръщането на дейността на инкубатора целева 

група; негативно влияние на разнопосочни корпоративни интереси и политическа 

намеса; слаб административен капацитет от страна на съответните държавни органи; 

негативното и скептично отношение към тях от страна на местните предприемачи 

поради непознаване на същността, предназначението и функциите на бизнес-

инкубатора. 

  По отношение на новосъздадените бизнес-инкубатори по Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” направеният анализ на седем официални документа на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, отнасящи се до Процедура 

BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори" дава 

основание да се направят редица важни констатации и изводи относно подхода към 

тяхното създаване, административния капацитет на съответния държавен орган, както и 

относно отражението от дейността на тези инкубатори върху икономиката на страната 

и евентуалните проблеми, с които те ще се сблъскат в своята дейност. 

 Проучването на документите констатира, че обявената процедура не почива на 

направен анализ на резултатите от досегашната дейност на вече съществуващите 

бизнес-инкубатори, на техните възможности и проблеми, с които се сблъскват, както и 

на нуждата от създаване на нови такива. Подхожда се чисто формално и уравниловъчно 

като във всяка административно-териториална област се заявява, че ще бъде 

подкрепено създаването/развитието само на един бизнес-инкубатор без да се вземе 

предвид, че са налице много големи различия както в демографско, така и в 

икономическо отношение между отделните области. Освен това,  новосъздадени и вече 

съществуващи инкубатори са поставени под един знаменател и не се прави 

разграничение между тях относно нужната и възможна подкрепа в рамките на 

обявената процедура. Не се поставя въпросът за специализацията на инкубаторите, 
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което навежда на логичния извод, че от тях не се очакват някакви значими резултати, 

имащи отношение към икономическия растеж. Формулираната цел на тяхното 

създаване пропуска една от основните бизнес-инкубаторни функции, а именно 

насърчаването на предприемачеството, която предвид ниската предприемаческа 

активност и ниската предприемаческа култура сред българското население е критично 

важна за икономическото развитие на страната. 

 Неоправдано се поставя ударението върху инвестиционния компонент, който се 

явява задължителен за кандидатите. Посочва се, че инфраструктурата е условие за 

„ефективното функциониране на нови и вече съществуващи бизнес-инкубатори”, което 

е в противоречие с наложилата се в литературата теза и установени добри практики, че 

от решаващо значение за успеха на инкубатора е портфолиото от оказвани услуги.      

   За сериозна административна слабост говори слабият интерес към обявената 

Процедура. Подадени са едва 42 проектни предложения, което съпоставено с броя на 

областите – 28 показва, по-малко от две предложения на област. Общият  размер на 

исканата безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране проектни 

предложения  е в размер на 15 394 046, 53 лева, при общ размер на финансовите 

средства по процедурата  35 204 940 лева. Тези данни показват ниска степен на 

усвояемост от едва около 44%. Одобрени са 18 проектни предложения или едва около 

43%  от подадените такива. Като се има предвид, че общият брой предложения, които 

ще се финансират по анализираната процедура е равен на броя на областите в страната 

и че ще се финансира само по едно предложение от област, посочения резултат 

(одобрени 18 предложения) означава, че в 10 области няма да бъдат изградени 

регионални бизнес-инкубатори или развият вече съществуващи. Отнесено към общия 

брой области, това означава, че извън обхвата на тази инициатива за подкрепа на 

създаването на регионални бизнес-инкубатори остават около 35% от областите в 

страната или всяка трета област. 

 От анализът на одобрените за реализация проектни предложения могат да бъдат 

направени два извода. Единият е свързан с дългосрочната устойчивост на 

новосъздадените инкубатори. Констатираните в хода на анализа слабости – липса на 

ясна визия, недобре формулирани управленски цели на бизнес-инкубатора и липса на 

бизнес-план правят твърде спорно оцеляването на инкубатора без последващи 

финансови инжекции, а оттук и неговата устойчивост. Вторият извод се отнася до 
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способността на новосъздадените инкубатори да реализират пълноценно основните 

инкубаторни функции и да подпомагат икономическия растеж и позитивните 

структурни промени в националната и регионалната икономика. Установените при 

анализа сериозни разминавания  със съвременните тенденции и утвърдилите се добри 

практики в  областта на бизнес-инкубирането както по отношение на специализацията 

на инкубаторите (намерението да бъдат изградени инкубатори от общ тип, а не 

специализирани), така и по отношение на портфолиото от инкубаторни услуги 

(отсъствието на такива подкрепящи услуги, които  определят облика на съвременните 

инкубатори в страните с добър опит, като менторство, коучинг, включване в социални 

мрежи  и улеснен достъп до финансиране) и особено липсата (с няколко изключения) 

на връзка с академични и научно-изследователски структури, очевидно предопределят 

ограничени възможности на новосъздадените бизнес-инкубатори да добавят значима 

обществена стойност и подпомогнат икономическия растеж.  

 В параграф втори по отделно са представени резултатите от проведените 

дълбочинни интервюта с инкубаторни ръководители/специалисти и представители на 

институции, които имат отношение към предприемачеството и/или развитието на 

бизнеса.  

 Анализирайки резултатите от проведените дълбочинни интервюта с 

инкубаторни ръководители/специалисти е очертано текущото състояние на 

функциониращите бизнес-инкубатори у нас. Налице са инкубатори както в 

икономически развити региони, така и в икономически  най-изостаналият регион в 

целия Европейски съюз (Северозападният район). Независимо от това, броят на 

инкубаторите в България е твърде малък в сравнение със страните с развит бизнес-

инкубаторен сектор, а тяхното териториално разположение е твърде неравномерно. 

Повечето от  изследваните бизнес-инкубатори съществуват над 10 години, което дава 

основание да се заключи, че като цяло нашите бизнес-инкубатори са добре вписани в 

местната социално-икономическа среда. За българските инкубатори е характерна 

липсата на специализация и насоченост към високотехнологични фирми. Преобладават 

фирми от нетехнологични дребни производства, хранително-вкусовата промишленост, 

занаяти и най вече услуги. Изследването установи съществени празноти по отношение 

на портфолиото на предоставяните услуги (липсата на такива важни за начинаещия 

предприемач и новосъздадената фирма услуги като коучинг, менторство, липса или 

недостатъчно подпомагане на достъп до необходим финансов ресурс и достъп до 
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организационни мрежи), а също и по отношение на инкубационния процес (в повечето 

случаи инкубационният процес не включва задълбочен анализ и проучване на 

инкубационните нужди на фирмата; недостатъчно обвързване на инкубационните 

услуги с фирмените бизнес-цели; липса на подробна и цялостна индивидуална 

програма за инкубация (tailor made); към предоставянето на услугите се подхожда по-

скоро от гледана точка на тяхното стандартизиране, а не се търси разнообразяване на 

начина на тяхното предлагане съобразно спецификата на всяка инкубирана фирма).  

Макар партньорските мрежи на изследваните инкубатори като цяло да са разнообразни 

от гледна точка на участници, негативен факт е констатираната липса на 

взаимоотношения с университети и други изследователски звена. Негативно може да 

бъде оценена също липсата на контакти и механизми за трансфер на добри практики от 

бизнес-инкубатори от страните с натрупан богат опит в инкубацията. Като 

положителен факт може да се оцени добрият социален климат в бизнес-инкубаторите, 

наличието на доверие между участниците в инкубационния процес и стремежът за 

насърчаване на взаимодействието между тях.  

 На основата на направени сравнения с теоретичните изводи и наложилите се 

добри практики в страните  с развит бизнес-инкубаторен сектор са изведени основните 

слабости на българските бизнес-инкубатори. Идентифицирани са проблемите пред 

българските инкубатори и причините, които ги пораждат. Сред основните могат да 

бъдат посочени: финансова неустойчивост; невъзможност да се покриват разходите с 

приходи от инкубация; неблагоприятната външна среда, водеща до слаба 

предприемаческа активност и малък брой новосъздадени фирми;  слаба подкрепа от 

страна на държавните институции на национално ниво; недостатъчна популярност на 

бизнес-инкубирането в България като форма за подпомагане на новосъздадените 

фирми.  

 Резултатите от интервютата с втората група интервюирани лица – представители 

на институции, имащи отношение към предприемачеството и/или развитието на 

бизнеса са групирани в няколко посоки – от гледна точка на преценка на нуждата от 

подобна структура, от гледна точка на нивото на работни взаимодействия и от гледна 

точка на ефекта от дейността на инкубаторите. Всички анкетирани лица единодушно 

подчертават, че бизнес-инкубаторите имат своето място сред подкрепящите бизнеса 

субекти. Различие между тях се очертава относно подхода при оценяване на 

резултатите от тяхната дейност. Представителите на научната общност насочват своето 
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внимание преди всичко към сравняване на възможностите и резултатите от дейността 

на българските инкубатори с тези в страните с развит бизнес-инкубаторен сектор. От 

тази гледна точка те имат по-силен критичен поглед и са по-склонни да акцентират 

върху забелязани недостатъци. Обратно, представителите на държавни и общински 

структури подхождат към въпроса по-скоро прагматично, като акцентират на 

допирните точки между тях и установени работни взаимодействия.  

 Параграф трети от главата „Резултати от проведено анкетно проучване сред 

потенциални предприемачи” дава отговор на изследователските въпроси, свързани с 

разпознаването на бизнес-инкубаторите от страна на потенциалните предприемачи като 

възможен източник на подкрепа за започване на нов бизнес, отражението на тяхното 

наличие върху намерението за започване на бизнес и областта на очакваната от тях 

подкрепа. Разпознаваемостта на бизнес-инкубаторите сред потенциалните 

предприемачи като възможен източник на подкрепа за започване на нов бизнес е  

разгледана от три страни: дали номинално се познават инкубаторите като 

организационна единица; дали се познава тяхната същност и механизъм на 

предоставяна подкрепа; дали има интерес да се запознаят със същността и 

възможностите, които инкубаторите предоставят. Резултатите показаха слабо ниво на  

разпознаване на бизнес-инкубаторите като субект, подкрепящ предприемачеството  и 

непознаване на възможностите, които те предоставят на начинаещите предприемачи. В 

същото време изследването установи позитивна нагласа към бизнес-инкубаторите от 

страна на анкетираните лица и че възможността да използват услугите на бизнес-

инкубатор ще се отрази благоприятно на тяхното намерение за създаване на собствен 

бизнес, което е в унисон с преобладаващото в бизнес-инкубаторната литература 

мнение.  

 По отношение на областта, в която потенциалните предприемачи очакват да 

получат подкрепа от страна на бизнес-инкубатора ясно се откроиха онези услуги, които 

имат отношение към фазата на прединкубацията. Това подкрепя тезата ни за 

необходимостта от повече внимание от страна на нашите бизнес-инкубатори върху 

осигуряването на изпълнението на функцията по стимулиране и подкрепа на 

предприемачеството.  
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 Глава четвърта „Отговори на поставените изследователски въпроси и проверка 

на формулираните хипотези. Препоръки за по-нататъшното развитие на бизнес-

инкубирането в България.”  

 Главата се състои от три параграфа.  

 В първият параграф, на базата на анализа на данните от проведените 

дълбочинни интервюта и анкетно проучване, както и на основата на изводите от 

проведения анализ на документи, се дава отговор на формулираните изследователски 

въпроси. 

 Втори параграф се отнася до проверка на формулираните в глава втора хипотези.  

 От проведеното изследване и извършения анализ на данните чрез различни 

методи за издигнатите хипотези бихме могли да заключим следното: 

 Първата хипотеза не беше потвърдена. Резултатите показват, че още при самото 

им създаване пред българските бизнес-инкубатори не стои целта за подпомагане на 

новосъздадени фирми от сфери на дейност с висока добавена стойност и с висок 

потенциал за растеж. 

 Втората хипотеза беше потвърдена само в частта си за подкрепа на оцеляването, 

но не и за развитието и растежа на инкубираните фирми. Резултатите показаха, че 

основните услуги,  предоставяни от нашите инкубатори могат ефективно да повлияят 

върху възможностите за оцеляване на инкубираните фирми, но не и да съдействат за 

тяхното развитие и растеж. 

 Третата хипотеза не беше потвърдена. Резултатите от анкетното проучване и от 

дълбочинните интервюта показват, че бизнес-инкубаторите у нас не са популярна 

форма за подкрепа на предприемачеството  и новосъздадените фирми и че  малко или 

почти нищо не се знае за тяхната същност  и механизъм на предоставяната от тях 

подкрепа. 

 Четвъртата хипотеза беше потвърдена. 

 Установено беше, че наличието на бизнес-инкубатор ще окаже положително 

въздействие върху намерението за създаване на собствен бизнес. Тази констатация се 

подкрепя и от високия дял на респондентите, които считат, че им е необходима 
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подкрепа за стартиране на собствен бизнес, а също и от отговорите на въпросите, 

свързани с ниското ниво на познание, което би действало като възпрепятстващ фактор 

за започване на собствен бизнес. 

 Трети параграф от главата съдържа препоръки за по-нататъшното развитие на 

бизнес-инкубирането в  България. Те се явяват естествено продължение на обобщените 

резултати от проведените изследвания и са в две основни направления.  

 Първото направление е свързано с провежданата от страна на държавата 

политика по отношение на бизнес-инкубирите и нуждата от поставянето им в по-

широките рамки на разработваните секторни стратегии и регионални стратегии и 

планове за развитие. Целта е да се преодолее стихийността и кампанийността при 

създаването на бизнес-инкубатори с използване на публичен ресурс, да се обвържат 

техните цели и резултати с обществено значими цели, свързани с икономическия 

растеж и икономическото развитие.  

 Второто направление е свързано с подобряване на дейността на самите 

инкубатори. Тези препоръки имат за цел да повишат капацитета на  нашите 

инкубатори, а оттук и възможността им да съдействат не просто за оцеляването на 

новосъздадения бизнес, но и да имат реална възможност да съдействат за развитието и 

растежа на инкубираните фирми. Особено важно е да се подчертае вниманието, което 

направените препоръки обръщат за подобряване на дейността на нашите инкубатори по 

отношение на тяхната много важна обществена функция – стимулиране на 

предприемачеството и нуждата в тази връзка на превръщането им в своеобразни 

„центрове за предприемаческо ориентиране”.  

 В заключението на дисертацията са представени обобщено основните резултати, 

изводи и препоръки от цялостния анализ на темата, посочени са приносите,  

ограниченията  и  възможностите за бъдещо развитие на това изследване. 

 IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 1. Систематизирани и критично са анализирани проблемите, дискутирани в 

литературата като са изведени онези основни въпроси, свързани с  очертаване облика, 

дейността и бъдещото развитие на бизнес-инкубаторите, които да послужат като основа 

за формулиране на хипотезите на изследването на българските бизнес-инкубатори. 
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Наред с това е анализиран и обобщен опитът в областта на бизнес-инкубирането на 

страни с развит бизнес-инкубаторен сектор и доказани добри практики – САЩ, страни 

от Европейския съюз (Германия, Великобритания и Франция), Бразилия и Китай, както 

и на страните в преход, към които принадлежи  и България. Данните от проучването 

разкриват облика на съвременните инкубатори – предимно специализирани, 

ориентирани към оказване на услуги с голяма добавена стойност, позволяващи 

ефективен трансфер на знание, умение и опит към инкубираните фирми като част от 

процеса на подпомагане на тяхното организационно изграждане и укрепване, 

участващи в различни организационни мрежи, посредством които съдействат за 

социалното включване на новосъздадените фирми. Изведените характеристики и добри 

практики служат като еталон за сравнение и оценка на състоянието на българските 

бизнес-инкубатори и отправна точка при формулиране на препоръките за подобряване 

на тяхната дейност. 

 2. На базата на прилагане на три подхода – функционален, структурен и 

субстратен е дефинирана и изяснена същността и спецификата на бизнес-инкубаторите 

като социално икономически феномен, част от публичната екосистема за подпомагане 

на новосъздадения бизнес и стимулиране и подкрепа на предприемачеството. 

 3. Теоретично е обосновано, че като част от тази екосистема, основна 

инкубаторна функция не трябва да бъде подпомагане на оцеляването, а подпомагане на 

изграждането на капацитет за развитие  и растеж на инкубираната фирма, тъй като само 

тогава инкубаторът ще добавя значима стойност за обществото. В тази връзка е 

формулиран онзи набор от услуги, които имат голяма добавена стойност и който трябва 

да съставлява ядрото на инкубаторното портфолио от услуги.   

 4. Очертана е отликата на бизнес-инкубаторите от другите субекти, имащи за 

цел подкрепа на новосъздадените фирми, при което аргументирано се доказва, че  

бизнес-инкубаторът, за разлика от другите подпомагащи стартиращия бизнес структури 

(консултантите, бизнес-ангелите и рисковите капиталисти), се явява общност, 

обединяваща широк и разнопосочен кръг от субекти, която на основата на публично-

частно партньорство удачно може да съчетава целите на публичните политики с 

възможностите, които частният сектор предоставя като източник на бизнес-опит и 

допълнителен финансов ресурс. 
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5. На основата на данни от проведеното изследване са разкрити отличителните 

характеристики на българските бизнес-инкубатори: те са най-вече малки и силно 

зависят от публично финансиране; основно предоставят логистични и обучителни 

услуги от традиционен тип; слабо застъпени са или почти липсват услуги с  по-висока 

добавена стойност като менторство и коучинг, както и значима за инкубираните фирми 

полза от социалните мрежи на инкубатора. Доказано е, че българските бизнес-

инкубатори не са в състояние да осигурят висока добавена стойност за инкубираните 

фирми и да спомогнат за запълване на стратегически значими „празнини” в тях. 

Ползата от тях се ограничава до подпомагане оцеляването, но не и развитието  и 

растежа на инкубираните фирми. 

 Идентифицирани са основните фактори, влияещи негативно върху дейността на 

бизнес-инкубаторите в България. Сред тях се открояват неблагоприятната бизнес-

среда, водеща до ниска предприемаческа активност и относително слаб интерес към 

бизнес-инкубирането, организационни слабости и пропуски в самите бизнес-

инкубатори, съществени празноти в портфолиото на предлаганите услуги от гледна 

точка на добавящи значима стойност за инкубираните фирми услуги както и липсата на 

финансова устойчивост. Взети в тяхната съвкупност, тези фактори аргументират 

направения в изследването извод за неустойчивост и ограничени перспективи за 

развитие на българските бизнес-инкубатори. 

 На основата на извършен анализ на документи са идентифицирани причините, 

довели до прекратяване на дейността на значим брой български бизнес-инкубатори. Те 

са групирани в три области: 1/ причини, свързани с тяхното създаване; 2/ причини, 

произтичащи от заобикалящата ги среда; 3/ причини, свързани със слабости в 

управлението на инкубатора. 

  6. Констатирана е липса на национално ниво на единна концептуална рамка за 

изграждането на българските бизнес-инкубатори  и липса на обвързаност на 

българските бизнес-инкубатори с национални и регионални стратегии и планове за 

икономическо развитие. Българските инкубатори се изграждат по-скоро като 

политически проект, отколкото като структури за подпомагане на предприемачеството, 

съобразени с изискванията на пазара и не се явяват инструмент за постигане на цели, 

свързани с технологично обновяване, икономическо развитие и постигане на устойчив 
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икономически растеж. Аргументирано  е заключението за слаб административен 

капацитет в съответните държавни органи.  

7. Като следствие от цялостния анализ са изведени и аргументирани препоръки 

за подобряване на политиката по изграждане на бизнес-инкубатори у нас и тяхното 

вписване в институционалната структура за подпомагане на предприемачеството и 

новосъздадените фирми, както и за  подобряване на инкубационния процес и 

повишаването на неговата ефективност. Аргументира се необходимостта държавните 

институции при предоставяне на публичен ресурс за създаване на бизнес-инкубатори 

да се фокусират върху дългосрочния ефект от тях за икономическия растеж и 

икономическото развитие, а не да се ограничават до усвояването на средства по една 

или друга донорска програма, каквато е досегашната практика. Като се вземат предвид 

установените тенденции в европейските бизнес-инкубатори и направения детайлен 

анализ на резултатите и проблемите на българските бизнес-инкубатори в настоящия 

дисертационен труд, се обосновава необходимостта усилията приоритетно да бъдат 

насочени към иновативния бизнес от отрасли с голяма добавена стойност.  

V. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА.  
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 2. Устойчиво развитие и бизнес-инкубиране. Сборник по проект ДАСУН. СУ 
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 3. Бизнес-инкубаторите като инструмент за насърчаване на предприемачеството. 

Сборник доклади  ІХ Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”. ТУ, 
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