Методика за планиране на приемствеността
Дефиниции:


Приемственост – идентифициране, развитие и запазване в дългосрочен план на знанията и
приноса на служители, заемащи ключови или ръководни длъжности, както и на служители,
притежаващи дефицитни професии чрез подготовка и обучение на кандидати от
администрацията, които могат да заемат тази длъжност, в случай на нейното овакантяване.



Планиране на приемствеността – средство за идентифициране на служители, заемащи
ключови или ръководни длъжности, както и притежаващи дефицитни професии, които да
бъдат наследени от приемници/заместници.



Програма за планиране и управление на приемствеността – целенасочен и систематичен
процес за осигуряване на приемственост по отношение на капацитета и знанията на
служителите, които заемат ключови или ръководни длъжности, дефицитни професии или
нови длъжности.

Цели на методиката:
 Да осигури стандартни принципи за осъществяване на приемственост, които да бъдат
прилагани в държавната администрация;
 Да подпомогне развитието на вътрешен резерв от служители с необходимите компетенции,
който да посрещне текущите или бъдещите потребности на съответната администрация.
Основни форми на приемственост:
 Индивидуална – работа с по-опитен служител в съответната администрация;
 Колективна – работа в екип с други служители в съответната администрация;
 Изборът на конкретна форма на приемственост е в зависимост от нуждите на служителя и
целите на администрацията – запознаване с нова длъжност, подготовка за заемане на
ръководна позиция, усъвършенстване на услуга или процес, осигуряване обучението на
служители, подготовка за ръководене на екип.
Основни участници и отговорности в процеса на приемственост:
Участници в процеса
Ръководител на
административната структура
Пряк ръководител

Екперт от звеното по човешки
ресурси

Наставник

Отговорности
 Одобрява програмата за приемственост;
 Предоставя необходимите ресурси за изпълнението й.
 Предлага наставници, подходящи за конкретните нужди
на служителите;
 Задава цели и задачи на служителя за периода на
програмата;
 Оценява ефективността и резултатите от програмата;
 Разработва инструменти и материали за програмата;
 Консултира служителя и прекия му ръководител в избора
на наставник;
 Организира обучението на наставниците;
 Подпомага както служителя, така и наставника му, като ги
консултира по време на програмата;
 Следи за изпълнението на програмата;
 Оценява ефективността на програмата.
 Определя със заместника принципите на съвместната им
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Служител







работа;
Анализира силните страни на служителя и предлага
аргументирани начини за развитието на възможните
области за подобрение ;
Изготвя заедно със служителя съдържанието и срока на
програмата;
Проактивно дава и търси обратна връзка от служителя;
Подпомага служителя да подобри професионалните си
знания и умения на база на своя собствен професионален
опит;
Представя необходимата информация по достъпен и
разбираем начин;
Оценява ефективността и резултатите от програмата.
Определя с наставника принципите на съвместната им
работа;
Участва активно в програмата;
Изпълнява поставените целите и задачите на
програмата;
Оценява ефективността и резултатите от програмата.

Етапи на планиране на програма за планиране на приемственост:
Етапи
Етап 1
Съгласуване на обхвата
на програмата

Стъпки при реализиране на етапите
Определяне на длъжностите, за които ще се осъществява
приемственост
Определяне на период на програмата.

Съгласуване на програмата с ръководителя на административната
структурата и звеното по УЧР.
Етап 2
Дефиниране на основните критерии, необходими за избор на
Определяне на
подходящ наследник/приемник.
критерии и методи за
Определяне на подходящи инструменти за оценка на
оценка на
компетенциите на заместника.
наследници/приемници: Съгласуване на критериите и инструментите за оценка с
ръководителя на административната структура.
Етап 3
Преценка на взаимодействието между наставници и наследници –
Идентифициране
на наследниците получават опит с цел професионално развитие, а
наставници
и наставниците
усъвършенстват собствените си умения и
наследници
компетенции.
Идентифициране на наставници – преглед на годишната оценка
на изпълнението им; подготвяне на база данни с потенциални
наставници; подготвяне на предложения и съгласуване с
потенциални наставници.
Идентифициране на заместници/приемници –
преглед на
годишната оценка на изпълнението на служители с потенциал за
развитие; преглед на изпълнението на допълнителни задачи
(участие в проекти, служебно и/ или трудово досие); съгласуване с
ръководителя на административната структура.
Етап 4

Избор на подход, отговарящ на вътрешните правила на
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План за комуникация на структурата.
програма
за
приемственост
Информиране на служителите за предлаганите кариерни
възможности;
Дискусия за критериите за включване в програмата
Съгласуване на програми за обучение и развитие между
Етап 5
наследници и прекия им ръководител.
Въвеждане на план за
Разработване на индивидуален план за развитие.
развитие на
наследници/ приемници

Периодична актуализация на ИПР и/или списъка на служители,
подходящи за наследници за длъжностите, подлежащи на
приемственост.

Критерии за избор на наставници и наследници:
 За наставници – професионални компетенции; оценки „Изключително изпълнение” или
„Изпълнението надвишава изискванията” за последните две години; желание да подпомага
професионалното развитие на колеги; професионален авторитет.
 За заместници – професионални компетенции; оценки „Изключително изпълнение” или
„Изпълнението надвишава изискванията” за последните две години.
Инструменти за развитие на заместници/приемници:
 Наставничество – доброволно партньорство между двама служители, при което единият
оказва помощ и подкрепа на другия с цел развитие на определени професионални
знания и умения. Администрациите могат да създадат наставнически програми, които
да бъдат:
 формални – звеното по УЧР създава двойки наставник – обучаем;
 неформални – предоставената помощ може да бъде: обща, свързана с бъдещото
професионално развитие на заместника или специфична, за конкретна ситуация.
 Програми за развитие на лидерство – при използването на този инструмент се усвояват
техники за управление на хората (делегиране, обратна връзка, поставяне на цели). Като
резултат, определени служители систематично изграждат своите компетентности.
 Коучинг – основната задача на инструмента е да стимулира самообучението, така че в
процеса на дейността си приемникът да бъде способен сам да открие и получи
необходимите знания. Коучингът е ориентиран към конкретенни моментни усилия за
подобрение. При коучинга е характерно:
 Установяване на обратна връзка между наставник и наследник;
 Насърчаване на изграждането като ръководител;
 Моделиране на поведението чрез следване на личен пример;
 Учене чрез практика – инструментът се прилага за решаване на съществуващ проблем на
база на ‘‘учене чрез действие’’: събиране на информация, вземане на решения,
прилагане на взетите решения.
 Проекти, включващи пенсионирани служители – включване на служители в пенсионна
възраст в специални проекти като коучери или наставници на временни договори на
непълно или гъвкаво работно време.
Забележка:
Методиката в основната си част може да се прилага и на настоящия етап, без да са необходими
промени в нормативната уредба.
Приложение 1
Бланка за дефиниране на обхват на програма за планиране на приемственост
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Дирекция /
Отдел /
Сектор

Наименование
на длъжност

Пряк
ръководител

Дата на очаквано
овакантяване на
длъжността

Причини, поради които тази
длъжност се смята за критична
(ако е ключова длъжност, не е
необходимо да се описват
причини)

Приложение 2
Примерна бланка за дефиниране на критерии за наследници в държавната администрация
Ключова /критична длъжност:

Наименование:

Причина за дефиниране на длъжността като
критична:

Очаквано овакантяване:

Външни фактори:

Вътрешни
фактори:

Каква ще е ролята на длъжността в бъдеще:

Какви компетенции или умения ще се изискват?
Настояща вътрешни ресурси за заместване:
Липси – компетенции или умения, които липсват на настоящия етап:
Мерки за намаляване на идентифицираните липси:
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Приложение 3
Примерна бланка за списък на служители, включени в програма за приемственост в държавната
администрация.
Ключов /
Критични
длъжности

Име на
служителя

Мерки за
развитие

Планирана
крайна дата
на развитие

Отговорник

Необходими ресурси
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