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1. Въведение 

През май 2016 г. Европейската Комисия присъди на Института за изследване на 

населението и човека правото да използва логото „HR Excellence in Research“. Логото 

способства ИИНЧ да се включи в Европейското изследователско пространство, като 

осигури по-добри условия за работа и кариерно развитие на изследователите, свободен 

обмен на знания и отворен пазар на труда, като се ръководи от принципите на 

Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на учени. 

OTM-R политиката е един от стълбовете на Европейската харта за изследователите 

и на Кодекса за поведение при наемане на изследователи. Тя има за цел да гарантира, 

че процесите по подбор на персонал завършват с назначаването на най-добрия човек за 

всяка изследователска позиция. Има три основни принципа, които са отвореното, 

прозрачно и базиран на заслуги подбор на персонал (OTM-R), което носи ползи за 

изследователите, институции и изследователската система на страната. 

Отворен подбор: Свободните работни места трябва да се обявяват открито и 

широко, за да се осигури достигането до по-широк набор от кандидати.  

Прозрачен подбор: процесът на подбор трябва да бъде прост и ясен. Външните 

кандидати трябва да имат достъп до същата информация като вътрешните кандидати.  

Подбор, базиран на заслугите на кандидата: подборът трябва да се основава на 

заслугите на изследователите. Комисията за подбор трябва да гарантира, че най-

добрият възможен кандидат ще осигури позицията.  

Процесът OTM-R прави изследователските кариери по-привлекателни, гарантира 

равни възможности за всички кандидати и улеснява мобилността, като по този начин 

допринася за развитието на Европейското изследователско пространство и способства 

за повишаване на нивото на научни постижения в институциите, които го приемат. 

Поради тези причини, в рамките на своя Правилник за условията и реда за заемане на 

академични длъжности в ИНЧ – БАН https://www.iphs.eu/n/images/normative-

docs/Pravilnik%20IPHS%20nauchni%20stepeni_2022.pdf , Правила за работа на научните 

журита за заемане на академични длъжности в ИИНЧ – БАН 

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravila%20IPHS%20Juri_2022.pdf и 

Правилник за устройството, вътрешния трудов ред и дейността на ИИНЧ 

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravilnik_IPHS_2022.pdf, Институтът за 

изследване на населението включва принципите на OTM-R политика, която следва 

насоките, предоставени от Европейската комисия. 

 

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravilnik%20IPHS%20nauchni%20stepeni_2022.pdf
https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravilnik%20IPHS%20nauchni%20stepeni_2022.pdf
https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravila%20IPHS%20Juri_2022.pdf
https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravilnik_IPHS_2022.pdf


2. Описание на политиките, включени в правилниците на ИИНЧ 

 

2.1. Етап на реклама и кандидатстване  

Свободните позиции за изследователи (асистент, главен асистент, доцент и 

професор) се обявява след решение на Научния съвет по предложение на ръководителя 

на секция или ръководителя на департамент. 

Обявата се публикува в Държавен вестник и на интернет страницата на Института в 

раздел „конкурси“, „конкурси за академични длъжности“, като се посочва 

наименованието на длъжността, броя на свободните позиции, срок за подаване на 

документи (срокът за подаване на документи е минимум два месеца), списък на 

документи по чл. 19 от Закона за развитие на академичния състав в РБ, справка за 

изпълнение на минималните изисквания на ИИНЧ-БАН /Приложение № 1 за 

съответната научна област/ и линк към Правилника за условията и реда за заемане на 

академични длъжности в ИИНЧ-БАН, декларация за оригиналност и достоверност на 

представените за оценка трудове по чл. 27, ал.2 от ПП ЗРАСРБ. Публикуват се и 

критериите по които се оценяват кандидатите. Телефон и адрес за връзка на кандидата 

с Института, при възникнали въпроси. 

Към настоящия момент обявата се публикува само на български език. За бъдеще се 

предвижда да се разработи система за публикуване на всички свободни позиции в 

EURAXESS. Това означава, че обявата ще бъде публикувани не само на националния 

език, но и на английски език. 

След изтичане на срока за подаване на документи се публикуват имената на 

кандидатите по азбучен ред и входящия номер на подадените документи, както и 

резюмета на трудовете им на български и английски език за длъжностите „доцент“ и 

„професор“. При длъжността гл. асистент се предвижда представяне на кандидатите 

пред научното жури.  

 

2.2.Етап на оценка и подбор  

Преди изтичане на срока за подаване на документи се сформира комисията за 

подбор, наречена Научно жури. Тя се предлага от секционното събрание, утвърждава се 

от Научния съвет и се назначава със заповед на директора.  

За членове на научното жури се избират лица, хабилитирани в български висши 

училища или научни организации, с резултати в съответната специалност и/или 

професионално направление за обявения конкурс, а при невъзможност - в съответната 



научна област, включени в публичния регистъра на Националния център за 

информация и документация в раздел „Регистър на академичния състав и защитените 

дисертационни трудове / Хабилитирани лица с наукометрични показатели“ 

https://ras.nacid.bg/dissertations-search по чл. 2а от ЗРАСРБ, и/или 

учени от чуждестранни висши училища или научни организации с резултати в 

съответната специалност и/или професионално направление, и/или научна област. 

За длъжността гл. асистент Научното жури включва 5 хабилитирани лица, най-

малко двама от членовете на журито са външни за ИИНЧ. 

За длъжността „доцент“ Научното жури включва 7 хабилитирани лица, най-малко 

трима от членовете на журито са външни за ИИНЧ и най-малко трима са професори. От 

съставът им се избират двама рецензенти, от които поне единият заема академичната 

длъжност "професор". Останалите членове на журито изготвят становища. 

За длъжността „професор“ седем членове - най- 

малко четирима от тях са професори или доктори на науките и най-малко трима са 

външни лица. От състава на журито се избират трима рецензенти, поне двама от тях 

трябва да бъдат „професор". Останалите членове на журито изготвят становища. 

Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за 

избор на кандидата. 

Всеки член на Научното жури оценява кандидатите поотделно. При равни условия 

по основните изисквания Научното жури взема предвид и общата оценка, получена от 

оценяването на допълнителни показатели, които са приложими за съответната област. 

В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет 

страницата на ИИНЧ се публикуват изготвените от участниците в процедурата 

резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, както и рецензиите и 

становищата на членовете на журито на български и английски език. 

Конкурсът се провежда от Научно жури в два етапа: а) Проверка на подадените 

документи със съответствието с минималните изисквания за заемане на длъжността и 

допускане до участие в конкурса; б) Оценяване на кандидата, което при длъжността гл. 

асистент е чрез изслушване на кандидата, а при длъжностите „доцент“ и „професор“ 

чрез писмени рецензии и становища на представените от тях трудове, които се 

публикуват на страницата на ИИНЧ. 

Публичният достъп на материалите се запазва най-малко 5 години след 

приключване на процедурата на интернет страницата на института в категория 

https://ras.nacid.bg/dissertations-search


„конкурси / конкурси за академични длъжности/ архив https://www.iphs.eu/n/2013-05-

07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html “. 

 

2.3. Фаза на назначаване 

а) За всеки етап участникът в конкурса получава писмена информация за 

резултата в срок до 14 дни. Недопускането на кандидата, трябва да е мотивирано. 

Документът се връчва лично на участника в конкурса. 

б) След заключителното заседание, Научното жури подготвя доклад, подписан 

от всички членове на Научното жури, който съдържа мотивирано предложение, за 

избор и го представя не по-късно от 7 дни в Научния съвет. При повече от един 

кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение за избор 

в доклада си. При липса на избор от Научното жури и Научния съвет, конкурсът се 

обявява отново. 

В срок до 14 дни от постъпването на доклада на Научното жури, Научния съвет 

провежда избора. При избора трябва да участват най-малко 2/3 от редуцирания 

списъчен състав на Научния съвет. Решенията се вземат с тайно гласуване и с 

мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Научният съвет 

може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение 

въз основа на направените изказвания. 

Кандидатите, участващи в конкурса се уведомяват писмено за резултатите от 

избора в срок до 14 дни след заседанието на Научния съвет. Спечелилият конкурса 

кандидат се назначава със заповед на директора от датата на избора му от Научния 

съвет и е длъжен да заеме длъжността до 1 месец след тази дата. В срок до 14 дни след 

датата на избора ИИНЧ изпраща информация за проведения конкурс в Националния 

център за информация и документация – МОМН. 

в) Механизъм за подаване на жалби – всеки участник в конкурса може да подаде 

жалба, която се разглежда от Научния съвет. 

Необходимо е разработването на по-ясна процедура за разглеждане на жалби, 

направени от кандидати, които смятат, че са били третирани небрежно, несправедливо 

или некоректно. Тази процедура трябва да бъде прозрачна и публична. Тя трябва да 

включва указание за времевата рамка, в която жалбоподателят ще получи отговор. 

 

https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html


3. Дейности по политиката за открити, прозрачни и основани на заслуги 

процедури  за подбор на персонала (OTM-R) в ИИНЧ при БАН 

 

3.1. Публикували ли сме версия на нашата OTM-R политика онлайн (на 

български и английски)? 

Институтът за изследване на населението и човека има публикувана OTM-R 

политика и прилага принципите й в различните процедури. Документът е публикуван 

на официалния сайт на института на български и английски език. 

3.2. Имаме ли вътрешно ръководство, определящо ясни OTM-R процедури и 

практики за всички видове позиции? 

Всички разпоредби по процедурите и практиките на OTM-R ИИНЧ се основат 

на националното законодателство и нормативните документи на БАН. Те включват 

принципите на Европейската харта за изследователите. Основните нормативни 

документи са Закон за развитието на академичния състав в Република България: 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135680028; Правилник за прилагане на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135696665; Правилник за условията и реда за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на 

науките: http://old.bas.bg/общо-събрание/приети-документи/220-правилници/7147-

правилник-за-условията-и-реда-за-придобиване-на-научни-степени-и-за-заемане-на-

академични-дългости-в-бан; Правилник за условията и реда за заемане на академични 

длъжности в ИИНЧ – БАН: https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/документи.html; 

Правила за работа на научните журита по процедури за заемане на академични 

длъжности в ИИНЧ – БАН: https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/документи.html. 

Всички документи за OTM-R процедурите на Института са достъпни на следният линк: 

https://www.iphs.eu/n/en/2013-05-07-14-16-36/документи.html 

3.3. Всички участници в процеса достатъчно обучени ли са в областта на OTM-R? 

Служителите на ИИНЧ са информирани за основните принципи в областта на 

OTM-R, които са в съответствие с националното законодателство и вътрешните 

разпоредби и правилници на ИИНЧ при БАН. Те се предоставят също така и чрез 

лични консултации от HR служител на Института. В бъдеще планираме да запознаем 

https://www.iphs.eu/n/en/2013-05-07-14-16-36/документи.html


допълнително служителите на Института с тези принципи чрез организиране на 

специален семинар.  

3.4. Използваме ли (достатъчно) инструменти за електронен подбор на персонал? 

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България, 

всички процедури за подбор на научни работници трябва да бъдат публикувани в 

Държавен вестник (https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces) и на сайта на ИИНЧ в 

раздел Конкурси/ Конкурси за академични длъжности / Текущи конкурси: 

https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-22-41.html. Архив на 

проведени конкурси: https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-

06.html. 

Обяви за свободни позиции в ИИНЧ се публикуват и в Jobs.bg, който е най-

големият портал за работа в България. Необходимо е в бъдеще поканите за конкурси за 

докторантури и академични длъжности да се публикуват и на английски език в 

различни електронни портали, вкл. EURAXESS, като се отчитат и изискванията на 

националното законодателство за съответните позиции. Предвижда се също така да се 

използват повече онлайн ресурси като видеоконференции и онлайн интервюта с цел 

подбор на персонал или други дейности, свързани с провеждането на OTM-R 

политиките в института. 

3.5. Имаме ли въведена система за контрол на качеството за OTM-R? 

Подадените документи в конкурсите за научна длъжност се проверяват от 

специална комисия, която включва ръководителя на секцията, научния секретар на 

Института и представител на HR отдела. Подборът на кандидатите, участващи в 

конкурсите за академични длъжности, се осъществява от Научно жури, назначено за 

всеки конкурс. Членовете на Научното жури изготвят рецензии и становища относно 

разработките на кандидатите за длъжностите „доцент” и „професор”. В конкурсите за 

длъжност „главен асистент“ се провежда събеседване между  кандидатите и членовете 

на Научното Жури по избрана тема, съответстваща на обявения конкурс. Във всички 

процедури членовете на Научното жури оценяват положително или отрицателно всеки 

от кандидатите. Протоколите от заседанията на Научното жури включват информация 

за гласуването на членовете и се подписва от всички: http://www.iphs.eu/n/2013-05-07-

14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html.  

https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-22-41.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
http://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
http://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html


Окончателното решение и резултатите от конкурсите се изпращат в Национален 

център за информация и документация към Министерството на образованието и 

науката, който осъществява контрол на качеството на процедурите на национално ниво: 

https://ras.nacid.bg/dissertations-search. 

ИИНЧ публикува откритите конкурси за свободни позиции на уебсайта си в 

рубрика Конкурси/ Конкурси за академични длъжности: https://www.iphs.eu/n/2013-05-

07-14-16-36/2013-05-07-14-22-41.html  

3.6. Настоящата ни OTM-R политика насърчава ли външни кандидати да 

кандидатстват? 

ИИНЧ публикува открити конкурси за свободни позиции на уебсайта си в рубрика 

Конкурси/ Конкурси за академични длъжности: https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-

36/2013-05-07-14-22-41.html. Процедурите са отворени и за външни кандидати. 

3.7. Настоящата ни OTM-R политика в съответствие ли е с политиките за 

привличане на изследователи от чужбина? 

Интересът на чуждестранни изследователи към обявени академични позиции в 

ИИНЧ е малък, но през последните години има тенденция на увеличение, особено след 

значителното увеличение на възнаграждението през последната година. В бъдеще се 

предвижда обявите за конкурси за докторантури и академични длъжности да се 

публикуват и на английски език в различни електронни портали, вкл. EURAXESS, като 

се отчитат и изискванията на националното законодателство за съответните позиции. 

3.8. Текущата ни OTM-R политика в съответствие ли е с политиките за 

привличане на слабо представени групи? 

Делът на кандидатстващите жени и на наетите жени в ИИНЧ е по-висок от този 

на мъжете. Политиките на БАН, в т.ч. и на ИИНЧ, свързани с подкрепа на равенството 

между половете, са в съответствие със Закона за борба с дискриминацията, който 

забранява дискриминацията, основана на пол, раса, националност, етническа 

принадлежност, човешки геном, гражданство, национален произход, религия или 

убеждения, образование, политическа ориентация, социално положение, увреждане, 

възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имотно състояние или други 

характеристики: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135506845. ИИНЧ следва също така и 

Плана за насърчаване на равенството между жените и мъжете в БАН: 

https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-22-41.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-22-41.html
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135506845


https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Plan_ravenstvo_BAS__2022.pdf. ИИНЧ има 

приет Вътрешен правилник относно равенството, равните възможности и защитата 

срещу дискриминация: http://www.iphs.eu/n/images/stories/venera/Diskriminacia.pdf. В 

бъдеще планираме да осигурим по-широко разпространение на информацията за 

обявените конкурси за докторантури и академични позиции сред представители на 

слабо представени групи.   

3.9. Настоящата ни OTM-R политика в съответствие ли е с политиките за 

осигуряване на привлекателни условия на труд за изследователите? 

 

Конкурсите за подбор на персонал са публични и целят привличане на 

кандидати, които са най-добрите в своята област, независимо от тяхната възраст, пол и 

пр. В бъдеще планираме разработването на анкета, която да провежда сред 

служителите на ИИНЧ веднъж годишно, за да се установи степента им на 

удовлетвореност от условията на труд. 

3.10. Имаме ли начин да следим дали кандидатстват най-подходящите 

изследователи? 

 

Подборът и оценката на кадрите се извършва от научни журита, в които участват 

външни членове (от други университети или научни организации). Членовете на 

Научното жури изготвят рецензии и становища за работата и постиженията на всеки 

кандидат. Рецензиите и становищата се публикуват на сайта на Института за достъп от 

заинтересовани лица. Ако няма възражения, научното жури взема окончателно 

решение по кандидатурите. Обявите за всички процедури за подбор на персонал се 

публикуват на сайта на ИИНЧ в раздел Конкурси/ Архив : https://www.iphs.eu/n/2013-

05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html 

3.11. Имаме ли ясни ръководства или образци (напр. EURAXESS) за 

рекламирането на свободни позиции? 

Образците са съобразени със Закона за развитието на академичния състав в 

Република България, Правилника за прилагане на този закон, както и Правилника за 

условията и реда за заемане на академични длъжности в ИИНЧ-БАН: https :/ 

/www.iphs.eu/n/ 013-05-07-14-16-36/документи.html. Информацията, която включват  

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Plan_ravenstvo_BAS__2022.pdf
http://www.iphs.eu/n/images/stories/venera/Diskriminacia.pdf
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html


обявите за конкурси за академични позиции, позволява попълването и на електронни 

формуляри на портала EURAXESS и други платформи. 

3.12. Включваме ли в обявата за работа препратки/връзки към всички елементи, 

предвидени в съответния раздел на инструментариума? [ вижте глава 4.4.1 a) от 

експертния доклад на OTM-R 
1
] 

Обявените академични длъжности включват елементи от раздел 4.4.1. от 

„Доклада на Работната група към Комисията за управление на човешките ресурси в 

рамките на Европейското изследователско пространство за открит, прозрачен и основан 

на заслуги подбор на изследователи. 

3.13. Използваме ли пълноценно EURAXESS, за да гарантираме, че нашите 

свободни позиции за научни изследвания достигат до по-широка аудитория? 

ИИНЧ няма публикувани обяви за работа в EURAXESS. В бъдеще планираме да 

публикуваме покани за докторантури и обяви за академични длъжности в EURAXESS, 

в съответствие с изискванията на националното законодателство за съответната 

длъжност. 

3.14. Използваме ли други инструменти за рекламиране на свободни позиции? 

Всички обяви за академични длъжности се публикуват на сайта на ИИНЧ в 

раздел Конкурси/ секция „Архив”: https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-

07-14-23-06.html. През следващите години планираме да публикуваме обяви за работа в 

EURAXESS в съответствие с изискванията на националното законодателство за 

съответната длъжност, както и в други електронни платформи като Jobs.bg. 

3.15. Свеждаме ли до минимум административната тежест за кандидата? [вижте 

глава 4.4.1 b) 
45

] 

Необходимите документи за кандидатстване за определена академична позиция 

за в съответствие със Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, Правилника за прилагане на този закон, както и Правилника за заемане на 

академични длъжности в ИИНЧ при БАН: https://www.iphs.eu/n/013-05-07-14-16-

36/документи.html. В бъдеще планираме да разширим възможностите за онлайн 

изпращане на документите за съответните конкурси. 

 

                                                           
1
 http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies 

https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
https://www.iphs.eu/n/2013-05-07-14-16-36/2013-05-07-14-23-06.html
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/researchPolicies


3.16. Имаме ли ясни правила, уреждащи назначаването на комисии за подбор? 

[вижте глава 4.4.2 a) 
45

] 

Съставът на Научните журита в конкурсите за заемане на академични 

длъжности се предлагат от секцията или Департамента на ИИНЧ и се одобрява се от 

Научния съвет на Института. Директорът изготвя заповед за откриване на конкурс за 

научна длъжност. 

 

3.17. Имаме ли ясни правила относно състава на комисиите за подбор? 

Законодателството и правилните на ИИНЧ съдържат ясни правила за състава на 

комисиите за подбор и Научните журита. Публичният достъп до документите на сайта 

на ИИНЧ позволява на кандидатите да проверят съответните раздели от регламентите. 

3.18. Комисиите достатъчно балансирани ли са по отношение на половете? 

Членовете на Научните журита се избират въз основа на тяхната академична 

длъжност, компетенции и квалификации в научната област, за която е обявен 

конкурсът, а не въз основа на пола. 

3.19. Имаме ли ясни насоки за комисиите за подбор, по които помагат да се 

преценят „заслугите“ по начин, който води до избирането на най-добрия 

кандидат? 

ИИНЧ има ясни правила за работа на Научните журита за заемане на 

академични длъжности публикувани на сайта на Института: 

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravila%20ИИНЧ%20Juri_2022.pdf 

3.20. Информираме ли всички кандидати в края на процеса на подбор? 

Съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България 

кандидатите се уведомяват със служебно писмо за допускането или не допускането 

/мотивирано обяснение защо не са допуснати/ в съответния конкурс. На по-късен етап 

те се уведомяват и относно резултатите от конкурса. Писмата се връчват лично на 

участниците в конкурса срещу подпис и дата на получаване на писмото. 

3.21. Предоставяме ли адекватна обратна връзка на интервюираните? 

Всички участници в конкурси на ИИНЧ имат достъп до документите за 

академичните процедури, които са публикуван на уебсайта на Института. Тези 

документи могат да бъдат предоставени и в отдел Човешки ресурси. Всички участници 

https://www.iphs.eu/n/images/normative-docs/Pravila%20ИИНЧ%20Juri_2022.pdf


се уведомяват за резултатите от процедурите по телефона, по имейл и с официално 

писмо. 

3.22. Имаме ли адекватен механизъм за оплаквания? 

Всеки кандидат може да подаде жалба в отдел Човешки ресурси в Института, 

която получава входящ номер и се разглежда от Научния съвет. 

3.23. Имаме ли въведена система за оценка дали OTM-R постига целите си? 

Планираме да проведем проучване за удовлетвореността на изследователите от 

прилагането на политиката на OTM-R в ИИНЧ. Резултатите от това проучване ще 

бъдат представени на семинар  и ще бъдат публикувани на уебсайта на Института. 

 

4. Планирани дейности във връзка с OTM-R политиката на ИИНЧ през 

следващия период 

ИИНЧ оценява необходимостта от актуализиране и подобряване на процедурите 

и политиките, свързани с OTM-R. Съответно през следващия отчетен период ще се 

стреми да осъществим следните дейности: 

1. Планираме да Проведем семинар за запознаване на служителите в ИИНЧ с 

политиките относно открити, прозрачни и основани на заслуги процедури  за подбор на 

персонала  (OTM-R), както и със Стратегията за подбор на изследователите и Плана за 

действие към нея. 

2. Планираме да публикуваме обяви за работа в EURAXESS в съответствие с 

изискванията на националното законодателство за съответната длъжност, както и в 

други електронни платформи. 

3. Планираме да осигурим по-широко разпространение на информацията за 

обявените конкурси за докторантури и академични позиции сред представители на 

слабо представени групи.   

4. Планираме да проведем проучване за удовлетвореността на изследователите 

от прилагането на политиката на OTM-R в ИИНЧ, вкл. и относно удовлетвореността от 

работните условия. 



5. В бъдеще планираме да разширим възможностите за онлайн изпращане на 

документите за съответните конкурси. Предвижда се също така да се използват повече 

онлайн ресурси като видеоконференции и онлайн интервюта с цел подбор на персонал 

или други дейности, свързани с провеждането на OTM-R политиките в ИИНЧ. 

6. Планираме провеждане на семинари с експертите в ИИНЧ, които участват в 

прилагането на политиките по OTM-R относно мониторинга и изпълненото на 

Стратегията за подбор на изследователи и Плана за действие към нея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


