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      Периодът през последните тридесет години се характеризира с 

турболентни процеси, засягащи икономическите, социално-политическите 

и военните аспекти на съвременната цивилизация. Тези процеси имат 

глобален, тектоничен, разломен характер и са предвестници на дълбока, 

болезнена промяна на човешката общност. Свидетели сме на голяма 

динамика на появата на ново знание, нов начин на базисни производства, 

на  принципно нови продукти, нови средства на труда. Очертават се 

контурите и на новия, по-съвършен начин на производство. 

      Всичко това показва, че цивилизацията ни е обременена с мощен и 

дълбок процес на трансформация , засягащ всички сфери на 

съществуването й. Като ядро на тези трансформационни процеси са 

информационно-комуникационните нововъведения и принципно новите 

високотехнологични процеси. 

      Логично е в обстановката на началото и развитието на промените да 

заемат своето място и интензивно развитие  иновативни производствени 

структури и съпътстващите ги бизнес инкубатори, тъй като  бизнес-

инкубаторът е организация, която се занимава с подкрепата на стартиращи 

проекти  на млади предприемачи през всички етапи на развитие: от 

разработването на идеята до търговската й реализация.  

 



 

      Докторантът, като посвещава своя труд на състоянието и 

перспективите на бизнес-инкубаторите в България, дава своя голям принос 

както в научен, така и приложен аспект, като запълва голямата празнина от 

слабото осветляване на този толкова важен проблем не само у нас, но и в 

други страни от Източна Европа. 

       Темата е разработена мащабно, като докторантът демонстрира висока 

ерудираност по проблема. Проучен е световния опит на основата на много 

голям брой източници. Извършена е също така огромна работа за 

установяване на състоянието на бизнес – инкубаторите в България на 

основата на интервюта  с представители на бизнес-инкубатори, държавни 

органи, потенциални предприемачи. 

      Големият теоретичен принос на докторската дисертацият с безспорна 

практическа ценност е добавянето  на нови услуги и дейности в профила 

на бизнес - инкубаторите, поставяйки акцента върху постигането на 

дългосрочни конкурентни предимства, осигуряващи развитие и растеж на 

новосъздадената фирма в дългосрочен план . Предлага се основна функция 

на бизнес-инкубатора да стане подкрепата  на предприемаческата 

активност, развитие на предприемаческата среда и изграждане на 

предприемаческата общност, а бизнес-инкубаторът, който отначало е бил 

ориентиран към един по-тесен сегмент новосъздадени фирми, да се 

ориентира към предприемаческия потенциал на обществото като цяло. 

Съществено значение има и препоръката към държавните институции при 

предоставяне на публичен ресурс за създаване на бизнес-инкубатори да се 

ръководят от дългосрочния ефект от тях за икономическия растеж и 

икономическото развитие , да бъдат обвързани с национални и регионални 

стратегии и планове, а не да се ограничават до усвояването на средства по 

една или друга донорска програма, каквато е съществуващата практика. 



 

        Оценявам високо резултатите от мащабната, икономически и 

социално значима и актуална разработка, засягащи  формиращия се у нас 

нов иновационен сектор в народното стопанство на основата на бизнес-

инкубаторите. Препоръчвам  на Теодор Атанасов и занапред да продължи 

да работи толкова сериозно и  продуктивно  върху проблемите, свързани 

вече със създаването на иновационен отрасъл в рамките на икономиката 

на знанието, както в теоретичен, така и в приложен  аспект, когато ролята 

на държавата безусловно ще нараства като основен субект, който задава 

стратегическото направление, осигурява основните ресурси и осъществява 

стратегическата координация с останалите отрасли на народното 

стопанство, без да се пренебрегват пазарните механизми.   

         С убеденост подкрепям  избора на Теодор Атанасов за Доктор по 

Администрация и управление /Социално управление/ и му пожелавам  

успехи в бъдещата работа по темата, в което не се съмнявам. 

  

10. 04. 2015 г.                                                             Подпис 

 

 

 

 


