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1. Необходимост и общ контекст на заданието

Висшето училище по застраховане и финанси - ВУЗФ (водеща организация) и
Институтът за икономически изследвания при БАН – ИИИ (партньор)
осъществяват проект BG051PO001-3.3.06-0053/13.08.2013 „Повишаване качеството
на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството
за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите“.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“.
Общите цели на проекта са следните:
1. Повишаване на общия образователен, изследователски и бизнес капацитет на
докторската и пост-докторската степен за по-добра и конкурентоспособна
професионална реализация на млади учените и техния принос за българската
икономика.
2. Осигуряване на високо академичното обучение, включващо изграждане на
специфични умения и интердисциплинарни знания в областта на бизнес
инженерството и икономиката, основана на знанието и финансите.
Специфичните му цели са:
1) стимулиране на мобилността като предпоставка за интернационализиране на
научните изследвания и насърчаване на конкурентоспособността и кариерното
израстване;
2) Повишаване на мотивираността и подпомагане на докторантите и младите учени с
високи постижения с основна цел по-добрата им подготовка и адаптивност към
изискванията пазара на труда, определени от бизнеса за специфични умения и
знания;
3) Осигуряване на достъп до специализирана литература и електронни бази данни за
подкрепа на висококачествени научни изследвания
Целевата група на проекта включва 12 докторанта и 8 млади учени и 5 специализанти
от партниращите организации (ВУЗФ и ИИИ при БАН), както и от други университети
– УНСС, Великотърновския университет „Кирил и Методий“.
Те ще участват в следните дейности:
1. Провеждане на интердисциплинарна програма за обучение по бизнес-инженерство,
включваща десет тематични модула.
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2. Подпомагане изследователската дейност на целевата група чрез консултации и
провеждането на 2 представителни емпирични социологически изследвания сред
бизнеса и населението.
3. Достъп до научни издания и подпомагане на публикационната дейност в
специализирани издания.
4. Подкрепа на академичната мобилност: подпомагане на краткосрочни
изследователски визити в чужбина за провеждане на качествена изследователска
работа и участие в международни форуми и обсъждане на изследванията в рамките
на работни семинари.
5. Подкрепа на участието в национални научни конференции, школи и семинари.
Продължителността на проекта е от август 2013 г. до октомври 2015 г.

2. Данни за Възложителя

Висшето училище по застраховане и финанси е частна образователна институция.
Обучава студенти в бакалавърската и магистърската степен по специалности от
професионалното направление "Икономика".
Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на
висококвалифицирани кадри за нуждите, както на икономиката, така и за научните
изследвания.
Основната стратегическа цел на висшето училище е да осигурява високо качество на
осъществяваните в него дейности и гарантира утвърждаването на висок морал у
студентите, преподавателите и служителите в училището. За постигането на тази цел
висшето училище си е поставило конкретни стратегически цели и задачи за развитието
на образователната дейност, научноизследователската дейност, материалнотехническата и информационната база и кадровото осигуряване.
Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше
образование в областта на икономиката, като се равнява по критериите на най-добрите
образци и практики в образователното дело в страните от Европа и света и прилага
съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на студентите и
адаптацията им в практиката. Да развива икономическата и финансовата наука в
съответствие с потребностите на съвременната практика и повишава нейната
конкурентоспособност, като се дава приоритет на иновационните изследвания и на
съвместните изследвания с водещи университети и изследователски институти в
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Европа и света за подпомагане формирането на икономическата и финансовата
политика на България и Европейския съюз.

Институтът за икономически изследвания при БАН е национален научен център за
теоретични и научно-приложни изследвания и подготовка на научни кадри в областта
на икономиката.
Изследователската насоченост на Института идентифицира предизвикателствата пред
икономическото развитие на страната в дългосрочна перспектива, но също така
отразява непосредствените потребности на бизнес средата в национален и
международен аспект.
Институтът развива теоретични и приложни изследователски програми по договори с
местни и международни организации, в които участват и представители на
професионалната колегия от цялата страна, а също и водещи чуждестранни експерти.
Институтът е утвърден център за обучение на докторанти, подготвя високо
квалифицирани научни работници и специалисти. В сътрудничество с висши училища
в страната Институтът предлага магистърски програми. Той традиционно поддържа
широка партньорска мрежа със сродни организации от Европейското изследователско
пространство, САЩ, Русия, Япония, Китай и др.
Осъществява активна издателска дейност чрез единствените в страната реферирани
списания в областта на икономиката. Публикува енциклопедични и монографични
издания.
Приоритетите за изследователската дейност на Института до 2020 година са
определени в отговор на идентифицираните потребности от научни и научно-приложни
изследвания, ориентирани към създаването на преструктурирана, модернизирана и
конкурентоспособна икономика, успешно интегрирана в ЕС и създаваща условия за
достойно качество на живот на българските граждани. Приоритетите са групирани в
следните 5 основни направления на изследователска дейност:
І. Динамично, конкурентоспособно и устойчиво икономическо развитие
1. Икономически растеж и икономическо развитие. Външни и вътрешни фактори и
ограничения за икономическия растеж.
2. Макроикономическа политика. Финансови пазари. Финансови институции и
услуги. Пари и парична политика. Бюджет и бюджетна политика. Публичен дълг.
3. Макроикономически измервания и анализи. Иконометрични и статистически
методи и модели.
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4. Икономика на знанието. Научна, иновационна и образователна политика.
5. Политика за конкурентоспособност на национално и фирмено равнище.
6. Икономически аспекти на демографските проблеми и на миграционните
процеси.
ІІ. Секторно и регионално развитие
1.Индустриална политика. Ефективни форми за защита на конкуренцията и
регулиране на бизнеса в България.
2. Аграрна политика за постигане на устойчиво интегрирано развитие, рационално
използване на ресурсния потенциал и повишаване сигурността на страната.
3. Интеграция и специализация на българската икономика в Европейския съюз на
секторно и регионално равнище – реформи, ефекти и перспективи.
4. Устойчиво развитие, ефективно използване на ресурсите и опазване на околната
среда.
5. Социално-икономическо и устойчиво развитие на районите и общините. Местно
самоуправление. Подобряване на институционалната среда за по-високо качество на
публичните услуги и ефективно прилагане на електронното им управление.
Регионална кохезия.
ІІІ. Икономика и управление на фирмата
1. Развитие на корпоративното управление. Корпоративни финанси.
2. Стратегическо управление и маркетинг. Стратегически съюзи и партньорства,
мрежи и клъстери.
3. Предприемачество. Иновационно развитие на фирмата.
4. Корпоративна култура и социален капитал. Корпоративна социална отговорност
и социални инвестиции.
ІV. Пазар на труда, социална защита и човешки капитал
1. Заетост, безработица, политики на пазара на труда и политика на доходите.
2. Социално осигуряване и подпомагане. Измерване на благосъстоянието,
неравенството и бедността.
3. Икономическо и социално изследване
здравеопазването и човешкия капитал.

на

образованието,

науката,

V. Икономическата интеграция в ЕС. Възможности и предизвикателства от
участието на България в световната икономика.
1. Съвременни аспекти на развитието на Икономическия и валутен съюз (ИВС) на
ЕС. Присъединяването на България към Еврозоната.
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2. Икономически растеж в условията на реформа в Единния вътрешен пазар на ЕС и
въздействието върху българската икономика.
3. Проблемите на икономическите отношения на България с трети страни в
контекста на европейската икономическа интеграция.
4. Участие на България в международните икономически организации.

3. Предмет на публичната покана

Предмет на настоящата публична покана за избор на изпълнител е организиране и
провеждане на две национални представителни емпирични социологически
изследвания (ЕСИ) от типа „омнибус“, както следва: едно национално
представително емпирично социологическо изследване на населението в
България и едно национално представително емпирично социологическо
изследване на бизнес сектора в България.

4. Цел, дейности и очаквани резултати
Цел:
Да се организират и проведат паралелно във времето две емпирични социологически
изследвания (ЕСИ) тип «омнибус», които да осигурят набирането и систематизирането
на представителни за страната социологически данни, необходими за разработването на
дисертационните трудове и научните разработки на докторантите и младите учени от
посочената целева група на проекта.
Дейности, изисквания и очаквани резултати:
Дейност 1: Организиране и провеждане на представително ЕСИ на населението в
България
Основни параметри, изисквания и резултати:
Извадка: двустепенна гнездова с обход. Първа степен избирателни секции, втора
степен начален адрес и случаен обход. Респондентите се избират на основата на
последен рожден ден. Генерална съвкупност: населението на страната на възраст над 18
години.
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Метод: стандартизирано интервю в дома на респондента.
Обем на извадката: Изследването следва да обхване 3000 респонденти, разпределени в
най-малко 300 гнезда.
Въпросник: Възложителят ще предостави в рамките на 15 календарни дни след
сключването на договора първоначален набор от примерни въпроси, въз основа на
които Изпълнителят следва да подготви и предложи за одобрение готов вариант на
въпросника. Тематично въпросите ще обхващат различни области, съобразно
изследователските интереси на докторантите и младите учени от целевата група.
Очаква се Изпълнителят да уточни обхвата и окончателната формулировка на
въпросите с докторантите и младите учени, заявили своите въпроси. Очакваната
продължителност на интервюто е около 30 мин.
Полева работа: очаквана продължителност на полевата работа е до 45 календарни дни.
Начало на полевата работа: до 5 календарни дни след като Възложителят одобри
въпросника, подготвен от Изпълнителя.
Попълнените анкетни карти следва да се съхраняват 6 месеца след предаване на базата
данни на Възложителя.
Контрол върху полевата работа: не по-малко от 10% от проведените интервюта
следва да бъдат проверени на място и/или по телефон.
Резултати:
-

База данни: краен продукт на изследването е изчистен файл с данни. Формат
SPSS. Етикети на български език.
Доклад, съдържащ: информация за хода на полевата работа, в това число за
резултатите от контрола, както и оценка на необходимостта от претегляне на
данните и изчисляване на съответни тегловни променливи; обходни листове,
отразяващи посещенията на адреси във всяко гнездо.
Резултатите се представят на Възложителя в електронен вид и в три екземпляра
на хартия.

Дейност 2: Организиране и провеждане на представително ЕСИ на бизнес сектора
в България
Основни параметри, изисквания и резултати:
Обем на извадката: Национална извадка. Размер 1000 нефинансови предприятия.
Извадката следва да е представителна за бизнес-сектора в страната и да обхваща
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висшето училище по
застраховане и финанси носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на
образованието и науката.
8

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

Инвестира във вашето бъдеще
Проект № BG051PO001-3.3.06-0053
„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес –инженерството за
изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”

нефинансови предприятия (фирми), избрани на основата на отрасъл, големина и
регион. Пропорцията големи:средни:малки и микро фирми се очаква да бъде
приблизително 10:30:60. От Изпълнителя се очаква да предложи модел за формиране
на извадката, както и да представи информация за базата данни, въз основа на която ще
се направи извадката.
Метод: стандартизирано интервю с ръководни представители (собственици,
съсобственици, мениджъри на компании или техни заместници, вкл. ръководители на
дирекции или отдели) на фирмите от извадката.
Въпросник: Възложителят ще предостави в рамките на 15 календарни дни след
сключването на договора първоначален набор от въпроси, въз основа на които
Изпълнителят следва да подготви и предложи за одобрение готов вариант на
въпросник. Тематично въпросите ще обхващат различни области, съобразно
изследователските интереси на докторантите и младите учени от целевата група.
Очаква се Изпълнителят да уточни обхвата и окончателната формулировка на
въпросите с докторантите и младите учени, заявили своите въпроси. Очакваната
продължителност на интервюто е около 40 мин.
Полева работа: очаквана продължителност на полевата работа е до 45 календарни дни.
Начало на полевата работа: 5 календарни дни след като Възложителят одобри
въпросника, подготвен от Изпълнителя.
Попълнените анкетни карти следва да се съхраняват 6 месеца след предаване на базата
данни на възложителя
Контрол върху полевата работа: не по-малко от 10% от проведените интервюта
следва да бъдат проверени на място и/или по телефон.
Резултати:
-

База данни: краен продукт на изследването е изчистен файл с данни. Формат
SPSS. Етикети на български език.
Доклад, съдържащ информация за хода на полевата работа, в това число за
резултатите от контрола, както и оценка на необходимостта от претегляне на
данните и изчисляване на съответни тегловни променливи.
Резултатите се представят на Възложителя в електронен вид и в три екземпляра.
на хартия.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висшето училище по
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6. Продължителност за изпълнение на предмета на поканата
До 12 седмици след подписването на договора.

7. Екип за изпълнение на предмета на поканата
Участникът в процедурата следва да посочи в офертата си експерти, които ще бъдат
пряко ангажирани с изпълнението на предмета на процедурата и които притежават
необходимата квалификация. Поставените изисквания към кандидатите са минимални.
Доказват се с копие на диплома за завършено образование, автобиография, копие от
трудова книжка, осигурителна книжка, референции за участие в проекти и др.
подходящи по усмотрение на кандидата.
Екипът трябва като минимум да включва следните трима експерти:
Ключов експерт „Ръководител на екип“. Ръководителят на екипа отговаря за
цялостното управление и изпълнение на договора за извършване на услугата, за
навременното и качествено постигане на резултатите, както и за комуникацията и
координацията с Възложителя. Минимални изисквания:
− Образование: „висше”, образователно-квалификационна степен „магистър” (или
еквивалентна степен, придобита в чужбина) в някоя от следните области: право,
икономика, социология, администрация и управление (или в еквивалентна област).
− Общ професионален опит: Минимум 4 години.
− Специфичен професионален опит:
o Минимум 3 години управленски опит, придобит в публичния, частния или
неправителствения сектор.
o Участие минимум в 5 проекта, свързани с набиране и анализ на информация от
представителни емпирични социологически изследвания на населението и/или
бизнес-сектора, вкл. систематизиране на информацията от тях.
Ключови експерти „Социологически проучвания“ (2 броя). Тези експерти
отговарят за организирането и провеждането на ЕСИ. Минимални изисквания:
− Образование: „висше”, образователно-квалификационна степен „магистър” (или
еквивалентна степен, придобита в чужбина) в някоя от следните области:
икономика, социология (или в еквивалентна област).
− Общ професионален опит: Минимум 2 години.
− Специфичен професионален опит:
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висшето училище по
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o Участие минимум в 3 проекта, свързани с организиране и провеждане на
представителни емпирични социологически изследвания на населението и/или
бизнес-сектора, вкл. систематизиране на информацията от тях.
В допълнение, участниците в процедурата трябва задължително да посочат в своите
оферти наличието или възможността за осигуряване на капацитет от анкетьори (респ.
анкетьорска мрежа) в страната, необходим за провеждането на полевата работа.
Участниците в процедурата могат да ангажират допълнителни свои неключови
експерти и технически персонал за изпълнението на предмета на поканата, като това
обстоятелство също може да бъде посочено в офертата.

8. Мерки за публичност и информираност
Изпълнителят трябва да прилага подходящи мерки за публичност и информираност
съгласно правилата на Регламент на ЕК № 1828/2006 и приложенията към него, както и
Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят трябва като
минимум да постави следните елементи на визуализация върху изготвяните от него
материали по проекта: флаг на ЕС, флаг на Европейския социален фонд (ЕСФ), името
на проекта и наименованието на Оперативната програма. Всички документи, изготвени
от Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор следва да носят и
следния текст:
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз. Висшето училище по застраховане и финанси носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, което при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на
образованието и науката.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Висшето училище по
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