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С Т А Н О В И Щ Е 
 

от доц. д-р Людмила Павлова Векова 
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 
катедра „Стопанско управление” на Стопанския факултет на Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски”  
 

(съгласно заповед № РД 38 - 158/06.03.2015 г. на Ректора на 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”) 

 
 
I. Представени материали 

А. Дисертационен труд – в обем от 307 страници включва: увод, 
четири глави, заключение, справка за приносите в дисертационния труд и 
библиография (посочени са 205 източника на български и английски език). 
Включени са и 3 приложения с общ обем от 39 страници – Приложение 1 
„Интервюта с ръководни кадри от бизнес-инкубатори”,  Приложение 2 
„Интервюта с представители на държавни и общински структури, 
организации на бизнеса и академични среди” и Приложение 3 
„Индикатори  от анкетно проучване”.  . 

Б. Автореферат на дисертация за образователна и научна степен 
„доктор” в обем от 41 страници.  

В. Представени са 3 научни публикации. 

II. Оценка на дисертационния труд 
1. Темата на дисертационния труд е актуална и значима в теоретичен и 

практически аспект и е пряко ориентирана към управленската 
практика. Като ефективна форма на организация на стопанската 
дейност на малките и средни фирми, в съвременните условия бизнес- 
инкубаторите се утвърждават като успешно решение за активизиране 
на предпримаческата активност в рамките на Европейския съюз, 
Съединените щати и други динамично развиващи се икономики. В 
този аспект разработката е своевременна и от значение за 
стимулиране на малкия и средния бизнес в България и  с ясно 
изразена практическа насоченост. 
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2. Дисертационният труд е значителен като обем, добре и ясно 
структуриран и с логическа последователност на разглежданата 
проблематика. Целите и задачите на изследването, научно-
изследователската теза и ограниченията при проучването са 
формулирани ясно и защитимо.  

3. Дефинирани са четири изследователски предположения, като 
данните и материалите от изследването и теоретичните обобщения 
са използвани за обосноваване на формулираните хипотези.  

4.  Същността на бизнес-инкубатора като социално-икономически 
феномен се определя на базата на подробен анализ на 
разпространението на бизнес-инкубаторите по света, на основните 
характеристики, особености и възможности в отделните страни.  

5.  Функционирането и развитието на бизнес-инкубаторите се 
разглежда от теоретико-практическа гледна точка и в контекста на 
възможностите им за активизиране на дейността на малките и 
средните фирми в България.   

6. Анализирано и обосновано е значението на бизнес-инкубаторите 
като доказал възможностите си инструмент за подпомагане на 
функционирането и развитието на новосъздадените фирми.   

7. Изходна позиция в изследването е представянето на възможните 
подходи за създаване на бизнес-инкубатори и посочването на най-
важните фактори и условия за тяхното изграждане и развитие. 

8. Очертани са основните проблемни области в изследването на бизнес- 
инкубаторите, отнасящи се до същността,  характеристиките, 
класификацията и резултатите от функционирането им. 

9. Едни от най-важните изводи от проведеното изследване са свързани 
с формулиране на функциите на бизнес-инкубаторите като форма, 
съчетаваща разнопосочните интереси на различните субекти, 
стопанската дейност със социална значимост. 

10.  В дисертационния труд е извършено задълбочено проучване на 
фактическото състояние на бизнес-инкубаторите в България като са 
анализирани основните причини, които възпрепятстват 
превръщането им в действащ инструмент за предприемачество и 
икономически растеж.  

11.  Представени са резултатите от анализа на документите, отнасяши се 
до прекратилите дейността си бизнес-инкубатори, на интервюта с 
представители на функциониращи бизнес-инкубатори и други 
заинтересовани лица, на потенциални предприемачи.  
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12.  Систематизирани са препоръки за по-нататъшно развитие на бизнес-
инкубаторите в България на базата на обобщение на резултатите от 
проведените изследвания и интервюта. 

13.  Оценявам положително литературната и практическа 
информираност на докторанта.  

14.  Ясно и точно са дефинирани от автора приносите в дисертационния 
труд. 

 
III. Публикации по темата на дисертационния труд 
 Представени са три самостоятелни публикации, в които са 
илюстрирани научните търсения и постиженията на докторанта в процеса 
на разработване на дисертационния труд. Публикациите са докладвани на 
престижни форуми: – на Докторантска академия по стопански и 
управленски науки  и на ІХ Научна кщонференция «Мениджмънт и 
предприемачество» и са публикувани в сборниците с материали. 
Публикациите са свързани непосредствено със засегнатите в дисертацията 
въпроси и са в същата тематична област.  
 

Авторефератът отразява съдържанието и всички основни моменти 
на дисертационния труд. 

Цитирания: в представените материали – дисертация и автореферат 
няма данни за цитирания на научните публикации на докторанта. 

IV. Критични бележки и препоръки 
Качествата на дисертационния труд позволяват да се увеличи броят 

на публикациите и участията в научни форуми, чрез които да станат 
публично достояние и се утвърдят формулираните приноси.   
 Бих препоръчала систематизираните приноси под формата на 
конкретни предложения да бъдат представени пред институциите, от които 
зависи развитието на бизнес-инкубаторите в България с цел научните 
изследвания да намерят отражение в създаването на необходимите 
законодателни и административни предпоставки за практическа 
реализация на резултатите от дисертационния труд.  
 
V. Лични впечатления 
 Познавам  лично докторанта повече от 20 години и неговите научни 
интереси и качества на преподавател в Института за държавно и стопанско 
управление и в Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Това 
ми дава основание преценката в настоящата рецензия да се базира както на 
качеството на представените дисертация и автореферат, така и на оценката 
за личностните качества на докторанта като изключително задълбочен и 
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прецизен изследовател, на последователен в научните търсения учен, 
който успява да съчетава теоретичните постановки с практическа 
реализация на идеите и предложенията. Съдържанието на дисертационния 
труд показва отлично познаване на проблемната област и литературните 
източници свързани с нея, на възможностите за развитие на бизнес-
инкубаторите в България и на необходимите уславия за реализация на 
техния потенциал. Докторантът има необходимите качества не само да 
провежда самостоятелни научни изследвания и правилно да интерпретира 
резултатите от тях, но да ги представя по най-подходящия начин пред 
потребителите, формулирайки и възможните решения в конкретните 
условия. В този аспект качеството на представения дисертационен труд се 
базира както на добрата теоретична подготовка и изследователска работа, 
така и на богатия управленски и практически опит на докторанта. 

VI. Заключение 
Считам, че дисертационният труд отговаря на изискванията на 

Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото 
прилагане за присъждане на образователната и научна степен „доктор" и  
заслужава положителна оценка както по отношение на теоретичната 
задълбоченост, така и по отношение на качеството на извършените 
аналитични проучвания.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема 
„Бизнес-инкубаторите в България: Състояние и преспективи за развитие” и 
препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да присъдят 
образователната и научна степен „доктор" на Теодор Стоянов Атанасов , 
докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Стопанско управление” 
към Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски”. 

 
 
       Рецензент:  

(доц. д-р Людмила Векова) 
 
София, 14 април  2015 г 


