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СТАНОВИЩЕ 

 
от доц. д-р Десислава Йорданова 

професионално направление 3.7. Администрация и управление 

катедра „Стопанско управление”, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

относно дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” по професионално направление 3.7. Администрация и управление 

тема на дисертационния труд: „Бизнес-инкубаторите в България: състояние и 

перспективи за развитието им”  

автор на дисертационния труд: Теодор Стоянов Атанасов 

научен консултант: проф. д-р Анастасия Бънкова 

 

Основание: Настоящото становище е изготвено в изпълнение на Заповед № РД 38-

158/06.03.2015 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” за утвърждаване на 

състава на научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление. 

 

I. Обща характеристика и актуалност на дисертационния труд 

Представената за рецензиране докторска дисертация е посветена на състоянието на 

бизнес-инкубаторите в България и техния принос за развитие на предприемаческата 

активност и растежа на нови фирми. Това е съществен за управленската теория и 

практика проблем, който все още не е анализиран задълбочено и систематично в 

икономиките от Източна Европа. Дисертационният труд на докторанта може да се 

разглежда като стъпка в запълването на тази празнота.  

Докторската дисертация се състои от увод, четири глави, заключение, 

библиография и приложения с общ обем от 307 страници. Използвани са 205 заглавия 

на български и английски език.  Включени са 29 фигури и графики. 
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II. Съдържание на дисертационния труд и оценка на основните научни и научно-

приложни резултати 

В увода са представени актуалността на темата, нейната научна значимост, тема, 

обектът, предметът, целите, задачите и хипотезите на изследване. Обърнато е 

специално внимание на степента на изследване на анализираната проблематика. 

Дефинираните предмет и обект на изследването са пряко обвързани с целта на 

изследването. Структурата на дисертацията съответства на поставените 

изследователски задачи и е добре балансирана. 

 В първа глава на дисертационния труд е представен преглед на литературата в 

областта на бизнес-инкубаторите и бизнес-инкубирането. Извършеният критичен 

анализ на литературата по темата на дисертационния труд е задълбочен и 

широкообхватен и способства формулирането на няколко теоретични обобщения за 

същността на бизнес-инкубаторите като социален феномен. 

 Глава втора е посветена на методологията на изследването. Формулирани са 

тезата, целта, задачите, въпросите и хипотезите на изследването. Представените 

хипотези на изследването се базират на задълбочения критичен анализ на 

литературата по темата, анализирания практически опит по света и теоретичните 

обобщения на автора за същността на бизнес-инкубаторите като социален феномен. 

Добре аргументирано е използването на двустепенен изследователски модел. 

  В трета глава е представен задълбочен, систематичен и добросъвестен анализ 

на резултатите от проведените интервюта, анкетно проучване и проучените 

документи за дейността на бизнес-инкубаторите в България. Докторантът е положил 

значителни усилия да събере емпирична информация за дейността на бизнес-

инкубаторите в България от разнообразни източници. 

 В четвърта глава са представени отговорите на представените изследователски 

въпроси, проверката на формулираните хипотези и насоки за по-нататъшното 

развитие на бизнес-инкубирането в България.   

 В заключението са представени в обобщен вид получените резултати, 

приносите и ограниченията на проведеното изследване и насоките за бъдещи 

изследвания. Поставената цел и изследователски задачи са последователно изпълнени 
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в докторската дисертация. Получените резултати разкриват една реалистична картина 

относно състоянието на бизнес-инкубаторите в България.  

 

III. Приноси, автореферат и публикации по темата на дисертацията 

Приложената справка отразява вярно основните приноси на докторската дисертация. 

Формулираните седем приноса се основават на получените научни резултати и са 

лично постижение на докторанта. В обобщен вид приносът на докторанта се изразява 

в създаването на ново знание за състоянието и ролята на бизнес-инкубаторите за 

стимулиране на предприемаческата активност в специфичен контекст (Източна 

Европа), както и във формулирането на насоки за развитие на бизнес-инкубаторите в 

разглеждания контекст. Авторефератът на дисертационния труд е в обем от 42 

страници. Той е оформен според изискванията и неговото съдържание отразява 

коректно съдържанието и приносите на дисертационния труд. Представените три 

научни публикации по темата на дисертационния труд са посветени на основни 

резултати и приноси от изследванията на докторанта и покриват минималните 

изисквания за публикации по темата на дисертацията. 

 

IV. Критични бележки и препоръки 

Към представения дисертационен труд могат да бъдат формулирани следните 

критични бележки. Първо, при тестването на Хипотеза 4 индивидуалните 

характеристики на респондентите не са включени в анализа, което не позволява да се 

установи силата на влияние на информираността за бизнес-инкубаторите и 

възможността за ползване на техните услуги върху желанието за стартиране на 

собствен бизнес в изследваната извадка. Предишни емпирични изследвания на 

предприемаческите намерения, желания и нагласи обаче показват, че множество 

индивидуални характеристики имат статистически значимо влияние върху желанията 

и намерения на потенциалните предприемачи да основат собствен бизнес и тези 

фактори би следвало да бъдат включени в анализа. Второ, контекстът на изследването 

(Източна Европа) и неговото влияние върху състоянието и ролята на бизнес-
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инкубаторите не са анализирани в достатъчна степен в дисертационния труд. 

Изведените критични бележки не ощетяват постигнатото от докторанта. 

Публикуването на получените научни резултати в чуждестранни научни 

издания ще повиши тяхната видимост. 

 

V. Заключение 

Рецензираният дисертационен труд е цялостен и задълбочен анализ на състоянието и 

ролята на бизнес-инкубаторите в България, който демонстрира подготовката и 

уменията на докторанта да извършва самостоятелни научни изследвания. 

Дисертационният труд съответства на изискванията за придобиване на образователна 

и научна степен "доктор" в Закона за развитие на академичния състав в Република 

България, Правилника за неговото приложение и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности на СУ„Св. 

Климент Охридски”. Предлагам на Научното жури да присъди на г-н Теодор 

Атанасов образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7 

Администрация и управление. 

 

     

 

 

       

     Подпис: ....................................................................... 

/Доц. д-р Десислава Йорданова/ 

 

06.04.2015г. 

Гр. София 


