Механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация
Определение за ротация
Ротация на длъжностите е управленска техника, прилагана по отношение на обучавани лица и
изразяваща се смяна/ротация на длъжностите и структурните звена за определен период от време,
обикновено няколко години.
Прилагането на принципа на ротацията обхваща създаването на механизъм, правила и процедури за
последователното заемане на няколко длъжности в администрацията.
Прилагането на принципа на ротация изисква законодателни промени.
Типове ротация:
 Смяна на длъжностите – двама служители си сменят/ротират длъжностите
 Служител преминава през определен период от време през няколко длъжности
Цели:
 Повишаване на индивидуалните компетенции на ротираните държавни служители.
 Подобряване на взаимодействието и координацията чрез обмен на опит и добри практики, с
оглед повишаване на ефективността и ефикасността.
 Повишаване на гъвкавостта и адаптивността на служителите.
 Ограничаване на корупционните действия, засилване на прозрачността и доверието в
държавната администрация.
Положителни страни от въвеждането на ротация:
 Средство за обучение
Ротацията на длъжностите може да се използва като средство за обучение. Проучвания
показват, че резултатите от ротацията оправдават разходите, които се налагат при
нейното въвеждане и прилагане. Използвана като механизъм за обучение, ротацията
предоставя на служителите възможност да усвоят необходими умения, които им помагат
за тяхното кариерно развитие в администрацията.
 Възможност за повишаване на ефективността
Внасяйки нов поглед и идеи, има реална възможност да се подобри качеството на
работата. Предоставяйки на служителите разнообразие, отделният служител ще
работи по-ефективно.
 Подсигуряване на приемствеността в администрацията
Администрацията може да се възползва от механизма за ротация, за да подсигури човешки
ресурси, както за ключовите, така и за неключовите длъжности в структурата.
 Обмяна на добри практики
При наличие на проблемни области и идентифициране на проблеми ротацията е средство
за обмяна на опит и добри практики.
 Ограничаване на стреса на работното място
Ротацията на длъжностите може да се използва, за да предотврати и физическия и
психически стрес от работата на една и съща позиция в продължение на повече години.
Ротацията на длъжностите се възприема като средство да се намали отегчеността и
монотонността и съответно да провокира по-голямата ангажираност при изпълнение на
задачите.
 Увеличава доверието на обществото в администрацията
Ротацията намалява възможността за корупционни действия и повишава прозрачността
на администрацията, като по-този начин печели доверието на гражданите.
Отрицателни страни:
 Културен проблем – свързан с предизвикателството да се промени начина на работа:
 По-опитни експерти, които не желаят да изпълняват нови функции.
 Служители, които не желаят да отстъпят отговорностите си на други.
 Страх от загуба на работа.
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 Съществуващите различни нива в заплащането между служителите , чиито длъжности
се ротират.
 Практически логистични проблеми – неудобство с придвижването, неудобно работно
място.
Проблеми свързани с организирането на ротационната програма
 Проблеми с намирането на подходящи за ротиране длъжности. Не всички позиции в
администрацията биха могли да бъдат ротирани. Съществуват високо специализирани
позиции, изискващи много конкретни умения, придобити от дългогодишно обучение.
Тези позиции няма да могат да се включат в ротацията т.к. е разходите на време и
средства за обучение на ротирания служител са високи.
 Проблеми за служителите да усвоят уменията на новата длъжност, което води до
увеличаване на времето за извършване на новите задължения, както и психическо
натоварване от страна на ротирания служител.
 Обучение и подготовка на служителите за длъжностите, обект на ротация. Изискват се
времеви, човешки и материални ресурси. Проблем е предоставянето например на
допълнително заплащане или придобивки на служителите, подпомагащи и участващи в
ротацията. В много структури ротацията се възприема като наказание за ротираните
служители.
 Липса на последователност и постоянство при прилагане на ротационната програма.

Възможност:
Посредством ротация администрацията може да намали числеността си – при използваното при
процеса взаимно обучение (cross-training) човешкият ресурс може да бъде използван по-ефективно.
Фактори за успешно прилагане на ротационна програма:
 Добро планиране на ротацията – съвместимост с квалификацията и опита на ротираните
служители.
 Подготовка за минимизиране на ротационните рискове.
 Изграждане на единен механизъм при въвеждане на ротационна програма, който конкретно
да определя начините на ротация и да осъществява адекватен мониторинг-процес, налагащ
работа в екип от всички нива в административната структура.
Видове ротационни практики:
 Външна – ротиране от двата типа при различен орган на власт/работодател.
 Вътрешна ротация – ротиране на длъжности в рамките на една административна структура, в
едно или повече структурни звена.
 Хоризонтална:
 Хоризонтална по отношение на функции – ротиране на служители със сходни задължения;
подходяща е при подготовка на служители да поемат извънредно или периодично поголямо натоварване. Пример: Приемане на данъчни декларации в ТД на НАП.
 Хоризонтална по отношение на йерархия – ротират се служители от едно йерархично
ниво. Възможно е задълженията им да бъдат сходни или различни. Подходяща за
подготовка на ръководни кадри и ключови длъжности. Пример: Подготовка на началник
отдел „Финанси“ – служителят преминава през всички функции, които се изпълняват в
звеното, за да може ефективно да ги ръководи.
 Хоризонтална по отношение на структура – ротират се служители, работещи в еднакви по
вид структури. Подходяща за обмяна на опит и прилагане на добри практики.
 Вертикална ротация – по отношение функции, йерархия, структура. Подходяща е за кариерно
развитие.
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Цялостна ротация – изцяло преместване на служителите от техните роли и позиции или
локации.
Функционална ротация – ротират се само отделни функции.
Проектна ротация – по определен проект.

Етапи на въвеждане на ротационна програма:
Етап 1 – Определяне на нуждите и целите на ротацията:
Инициативата за ротиране на длъжностите обичайно идва от високите ръководни нива, които
определят политиките и приоритетите, но ротацията би могла да се инициира от всяко ниво в
държавната администрация.
Във всички случаи е необходимо целите да се съгласуват с мениджмънта на средно и високо ниво и да
се получи тяхната подкрепа и участие.
Етап 2 – Определяне на длъжностите, които ще участват в ротационната програма.
В зависимост от целите се определят длъжностите, подлежащи на ротация. Необходимо е да се
направи оценка на длъжностите според следните критерии:
 сходност на функции (много сходни, подобни, различни)
 ниво на отговорности (без отговорности, с ограничени отговорности, с големи отговорности)
 ниво на вземане на решения (без самостоятелно вземане на решения, ограничено вземане на
решения, самостоятелно вземане на решения).
Най-безпроблемно се осъществява ротацията на длъжности, които попадат в колона А (или имат три
„А“); най-трудна е ротацията на длъжности, които имат повече В.
Таблица 1
1 сходност на функции
2 ниво на отговорности

3 ниво на вземане на решения

А
много сходни
без
отговорности
без
самостоятелно
вземане на
решения

Б
В
подобни
различни
с ограничени
отговорности с отговорности
с ограничено самостоятелно
вземане на
вземане на
решения
решения

Етап 3 – Изготвяне на план, по който ще протече програмата „Ротация на длъжностите”:
Изготвянето на план-график, по който ще протече ротацията, зависи от поставените цели и
определените за ротиране длъжности по-горе. В план графика е необходимо да залегнат:
 конкретна цел на ротацията
 конкретните стъпки за конкретната ротация
 ротирани длъжности
 времетраене
 лице за контакти,
 интервюта и подбор
 преговори и избор на служители
 изготвяне на споразумение.
Необходимо е да се определи във времеви план участието на звеното по човешки ресурси, ротираният
служител и ръководителят. Като рамка може да се използва Приложение 3.
Етап 4 – Избор на отдел/служител, отговорен за прилагането на програмата „Ротация на
длъжностите”:
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Необходимо е да съществува звено в държавната администрация, което да дава методически
указания и да координира прилагането на ротационната програма, когато тя е част от правителствена
цел. Това следва да е звеното отговорно за политиката по УЧР в държавната администрация.
Конкретно за отделните приложения, в рамките на една структура или между структурите,
отговорникът трябва да се определи в зависимост от целите:
Примери:
 Директор на дирекция „Човешки ресурси“ – ако целта е подобряване на компетенциите на
служителите)
 Главен секретар на дадена структура – ако целта е подобряване на взаимодействието и
координацията между различните дирекции.
 Областните управители – ако целта е обмяна на опит и добри практики в управлението на
проекти в различните областни администрации.
Етап 5 – Избор на служители, които ще участват в програмата.
В случаи на външна ротация следва общите условия, заложени в Закона за държавния служител да
бъдат спазени:
 Служителят да е работил поне една година или едногодишният срок на изпитване е изтекъл.
Това условие е задължително при външната ротация, но не и при вътрешна ротация, особено,
когато се ротират нови служители с цел да придобият по-добра представа за конкретната
административна структура.
 Максимален срок на ротацията – в случаите на подготовка на ръководители, които
последователно преминават през различни длъжности, срокът е възможно да достигне и
няколко години.
 Заплатата на новата длъжност не трябва да бъде по-ниска от първоначалната.
 Поемат се разноските по преместването на ротираният служител, ако е свързано с промяна на
мястото на работа.
Като се има предвид спазването на по-горе изложените условия, за избор на конкретни
служители, които да участват в ротацията може да се приложи вътрешен подбор, като се следват
общите процедури за подбор заложени в нормативната уредба и вътрешните правила на
административните структури.
Етапи в избора:
 Организиране на среща/представяне, за да се популяризира идеята за ротация сред
служителите и техните ръководители – тази стъпка, в зависимост от целите, може да проведе
още при определяне на длъжностите, които ще участват в ротационната програма.
 Изготвяне и попълване на въпросник за нагласите, желанията и нуждите от ротация
(Приложение 2.)
 Анализ на въпросниците, попълнени от служителите и от техните ръководители.
 Сформиране на екип/работна група за окончателен избор на участващите в ротацията
служители.
 Преглед от работната група:
 дали са подсигурени всички логистични необходимости за осъществяване на ротацията
и дали тази ротация е разумна;
 на ротационната схема със служителите, които ще участват и с техните ръководители;
 промени в ротационната схема при необходимост.
 Окончателно утвърждаване на ротационната схема и списъка на ротираните длъжности и
служители.
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Етап 6 – Изготвяне на индивидуален план за ротация, за конкретния служител:
Изготвя се Индивидуален план за ротация/план за действие за всеки отделен ротиран служител, който
включва:
 цел на ротационната програма;
 времева рамка – времето, за което ще се ротират длъжностите;
 функции, подлежащи на ротация;
 отговорности, поемани от ротираните служители;
 програма за въвеждащо обучение;
 срок за междинна оценка;
 срок за обратна възка.
В зависимост от конкретните цели могат да се разработят конкретни индивидуални планове за
действие, като по-долу са дадени примерни схематични планове. Тези планове са насочващи, а не
задължителни:
1. Цел: Повишаване на индивидуалните компетенции на ротираните държавни служители, с цел
кариерно развитие
1.1.План за действие за повишаване на компетенции и кариерно развитие:
1. Ротират се задачите, от една функция, на едно йерархично ниво.
2. Ротация в одела
3. Ротация в дирекцията
4. Ротация на ниво сходни функции в различна структура
5. Ротация със сходни задачи на едно йерархично ниво по-нагоре в същата структура (Подготовка
на служителя за кариерно израстване)
6. Ротация със сходни задачи на едно йерархично ниво по-нагоре в различна структура (по-ниско
ниво структура).
7. Ротация със сходни задачи на едно йерархично ниво по-нагоре в различна структура (на
същото ниво структура).
1.2.План за действие при подготовка на ръководни кадри.
1. Ротация през всички позиции на експертно ниво, които ще ръководи;
2. Ротация със съответния ръководител, чиято длъжност ще заеме;
3. Ротация с ръководител от друга администрация със сходни функции, на длъжността, която ще
заеме ( цел – обмяна на опит и установяване на добро сътрудничество).
Подходящи ротационни практики за Цел 1:
Принципно е възможно и подходящо използването на всички видове ротационни практики.
2. Цел: Обмен на опит и добри практики в държавната администрация, с оглед повишаване на
ефективността и ефикасността.
2.1.План за действие:
1. Идентифициране на проблемни практики
2. Идентифициране на добри практики, които могат да бъдат приложени в проблемните
области
3. Индентифициране на подходящи за ротиране длъжности между структурите с проблеми и
тези с добри практики
4. Избор на служител/отдел, отговорен за програмата за ротация на длъжностите
5. Избор на служители, които ще бъдат ротирани
6. Обучение на служителите (определяне на ментор и програма за обучение),
7. Стартиране на програмата за ротация,
8. Мониторинг на служителите, които участват в програмата,
9. Обратна връзка от служителите, участвали в програмата за ротация и от административните
отдели/структури приемащи служители участващи в програмата за ротация
10. Оценка на резултатите
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11. Включване на ротацираните длъжности в база данни
Подходящи ротационни практики за цел 2. Принципно е възможно и подходящо използването на
всички видове ротационни практики.
3 Цел: Повишаване на гъвкавостта и адаптивността на държавните служители. При необходимост,
конкретно увеличено натоварване в дадени функции да има създаден механизъм за предоставяне на
компетентни служители за подпомагане.
3.1. План за действие:
1. Идентифициране на функции и длъжности с високо натоварване или с периодично високо
натоварване
2. Идентифициране на функции или длъжности с ниско натоварване или с периодично ниско
натоварване
3. Идентифициране на подходящи за ротиране длъжности.
4. Избор на служител/отдел, отговорен за програмата за ротация на длъжностите
5. Избор на служители, които ще бъдат ротирани
6. Изготвяне на план за действие
7. Обучение на служителите (определяне на ментор и програма за обучение),
8. Стартиране на програмата за ротация,
9. Мониторинг на служителите, които участват в програмата,
10. Обратна връзка от служителите, участвали в програмата за ротация и от административните
отдели/структури приемащи служители участващи в програмата за ротация
11. Оценка на резултатите
12. Включване на ротацираните длъжности в база данни
Подходящи ротационни практики:
Хоризонтална и вертикална ротация:
Хоризонтална по отношение на функции
Хоризонтална по отношение на йерархия
Хоризонтална по отношение на структура при един работодател
Вертикална по отношение функции
Вертикална по отношение йерархия
Вертикална по отношение структура при един работодател
Примери за видове ротации
 Хоризонтална със сходни функции на различно йерархично ниво в еднакви по вид структури
 Хоризонтална със сходни функции на различно йерархично ниво в различни по вид структури
Пример: Приемане и обработване на данъчни декларации. Натовареност до 31.03. за фирми и до
30.04. за физически лица. В този случай служители от по-горни нива, които не са натоварени могат да
изпълняват функции, с оглед бързо обслужване на клиенти, ефективност от ресурси. Могат да се
включат и служители от други структури със сходни функции.
4. Цел: Ограничаване на корупционните действия в държавната администрация. Изграждане на
прозрачно административно управление.
В доклада за антикорупционни мерки изготвен от Световната банка през 2006 г. ротацията се посочва
като един от трите инструмента за ограничаване на корупцията в публичния сектор, заедно с
разделението на задълженията и вътрешния контрол.
План за действие
1. Идентифициране на функции и длъжности, където има опасност от корупционни действия или
на длъжности, където е необходима прозрачност за потребителите, за да се избегне
съмнението от корупционни дейности или дейности в разрез с етичния кодекс
2. Идентифициране на подходящи за ротиране длъжности
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Избор на служител/отдел, отговорен за програмата за ротация на длъжностите
Избор на служители, които ще бъдат ротирани
Обучение на служителите (определяне на ментор и програма за обучение),
Стартиране на програмата за ротация
Мониторинг на служителите, които участват в програмата
Обратна връзка от служителите, участвали в програмата за ротация и от административните
отдели/структури приемащи служители участващи в програмата за ротация
9. Оценка на резултатите
Подходящи видове ротации:
Хоризонтална по отношение на функции (със сходни задължения)
Хоризонтална по отношение на йерархия ( с различни задължения)
Хоризонтална по отношение на структура (със сходни или с различни задължения) при един
орган
Такъв вид ротация е използвана в митниците , но тя е подходяща и за други администрации, където
се наблюдава висок риск от корупция или недоверие в сътветната администрация.
Примери за високо рискови области в държавната администрация са дадени в различни документи,
насочени към намаляване на корупцията в ДА и изграждане на прозрачно управление.
 Управление на държавната и общинска собственост;
 Прилагане на данъчно законодателство;
 Работа с обществени поръчки;
 Митници;
 Общински служби по земеделие.
Етап 7 – Обучение на служителите (определяне на ментор и програма за обучение):
Въвеждащо обучение за изпълнение на задачите на приемащия новата длъжност служител е
небходимо да се предостави както на неопитните, така и на опитните служители. Те следва да получат
едно и също обучение и документация.
Схеми за въвеждащо обучение:
 Формиране на ротационни двойки – приемащ и предаващ длъжността, влизат в ролите на
ментор и обучаващ се. Ако позициите са в една структура този метод е лесен и удобен за
използване. При отделеченост на работните места е възможно временно работа на едно
работно място на едната и другата позиция или дистанционно менторство.
 Назначаване на ментор от приемащата структура/сходна длъжност. Ментор може да бъде
и ръководителят на съответното звено.
Осигуряване на необходимото адекватно време, за да е сигурно, че служителите са достатъчно
подготвени по отношение на нормативна осведоменост, познаване на правилата и процедурите за
изпълнение на новата длъжност. Дори служителят да е изпълнявал някога същата длъжносте
необходимо да му се предостави време за адаптиране. Това ще намали риска от допускане на грешки
на новата длъжност.
Етап 8 – Стартиране на програмата за ротация:
След обучението на ротираните служители може да се премине към смяна на ролите или преместване
на служителя на новата длъжност. Този процес преминава през следните стъпки:
 Поемане на техническите функции на приемащата позиция.
 Усвояване на информационните потоци, връзки и взаимодействия със свързани позиции.
 Постепенно поемане на отговорностите (ако има такива) на приемащата позиция.
 Прилагане на добри практики (ако има такива) на изпращащата позиция. Обмяна на опит.
 Усъвършенстване на приемащата длъжност.
 Подобряване на изпълнението и въвеждане на нови идеи.
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Етап 9 – Мониторинг на служителите, които участват в програмата:
Отговорникът за ротационната програма е необходимо да осъществява мониторинг на ротираните
длъжности и служители, за да се увери, че са осигурени необходимите условия за ротираните
служители – чрез прилагане на следните стъпки:
 Проверява и анализира трудностите по време на ротацията.
 Оценява и взема решения как да се подобри ротационната програма. Възможно е да се
наложи допълнително обучение, допълнителен ментор или да се смени ментора.
 Провеждат се срещи със служителите, участващи в ротацията, както и техните колеги и
ръководители.
 Използва се същия въпросник (Приложение 2) за ротационните нагласи и се сравнява с
първоначалните отговори.
 Използват се външни показатели за оценка на ротацията. Например: удовлетвореност на
гражданите (клиентите), ако позицията е свързана с обслужване на клиенти.
Ако резултатите са благоприятни/положителни ротационната програма продължава.
Ако резултатите са лоши/неблагоприятни се предприемат корективни мерки или се взима решение за
прекратяване на ротацията. Може да се смени конкретния ротиран служител.
Етап 10 – Приключване на ротацията:
След приключване на времето, за което е планирана ротацията, е необходимо служителите да се
върнат на първоначалните длъжности. Работата се предава на нейния титуляр, както и съответните
специфики и нововъведения, ако има такива.
От организационна гледна точка е необходимо да се предвиди ресурс за обратна адаптация – време и
евентуално средства.
При външна ротация е необходимо да се спазват разпоредбите на чл. 81б, ал. 6. и чл. 81в, ал. 5 от
Закона за държавния служител.

Етап 10 – Обратна връзка от служителите, участвали в програмата за ротация и от
административните отдели/структури приемащи служители, участващи в програмата за ротация:
След връщането на служителите на първоначалните им работни места или длъжности, отговарящият
за ротацията трябва да провери впечатленията и обобщи резултатите на служителите, участващи в
ротацията, както и впечатленията на останалите служители и техните ръководители. Обратната връзка
може да се осъществи чрез въпросници и интервюта.
Обратната връзка трябва да е насочена към:
 служителите, участвали в програмата за ротация;
 административните отдели/структури, приемащи служители, включени в програмата за
ротация;
 административните отдели/структури, изпращащи служители;
 ръководители на съответните изпращащи и приемащи служители;
 външни потребители на услуги..
От формуляра за обратна връзка трябва да е очевидно дали са постигнати целите на конкретната
ротация. Пример: Приложение 4.
Етап 11 – Оценка на резултатите:
Отговарящият за конкретната ротационна програма обобщава формите за обратна връзка и
направените интервюта със заинтересованите страни. Тази задача може да се вмени и на звеното по
човешки ресурси, но е за предпочитане конкретният отговорник за програмата да е дал своите оценки
за резултатите от ротацията. Резултатите се разглеждат в следните аспекти:
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 придобитите нови знания и умения;
 обменен и внедрен опит и добри практики;
 подсигуряване на приемственост и временна заменяемост;
 намаляване на корупционните действия или повишаване прозрачността;
 други в зависимост от целите.
Необходимо е да се направят изводи, заключения и препоръки, както и да се вземе решение за
последващото прилагане на придобитите знания, умения и добри практики. Ако целта на ротацията е
била кариерно израстване или подготовка на заместници, да се продължи ротационния принцип или
да се премине към назначаване.
Етап 12 – Създаване на база данни:
За публикуване на информация за текущите ротационни програми и за резултатите от вече проведени
ротации може да се използва Информационния портал за мобилност в държавната администрация.
Целта е да се създаде информация за формирания капацитет от знания и умения. Създаването на база
данни за ротирани длъжности и служители може да се използва при разработването на план за
прилагане на създадения капацитет при краткосрочни отпуски, заместване по отпуск за отглеждане на
дете или при допълнителна натовареност.
За да се получи сигурност, че всички стъпки на ротационната програма са изпълнени и документирани,
може да се използва чек лист Приложения 1.
Препоръки:
При използването на ротационен механизъм или програма, администрацията трябва цялостно да
оцени положителните и отрицателните аспекти, с които може да се сблъска по време на прилаганетои
след това. Необходимо е ротацията да се използва с конкретна цел, а не самоцелно.
Препоръчително е да се даде възможност за иницииране на ротация, както от страна на
мениджмънта, така и от страна на самите служители, като абсолютно задължително е да се получи
одобрението на ръководителите на съответните нива.
Препоръчително е първоначално да се започне с пилотни длъжности и пилотни структури, за да може
да в хода на пилотното прилагане да се подобрят механизмите и критериите за прилагане на
ротационната програма и да се създадат добри модели.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЧЕК ЛИСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА РОТАЦИЯ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Дейности за стартиране на ротационна програма:
Предложени за ротиране длъжности:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Проведена ли е среща със служителите, за да се определят нагласите, интересите и да се
осигури ангажираност?
Анализирани ли са всички длъжности, предложени за ротация, чрез чек лист 2, за да се
определят точните изисквания?.
Изготвен ли е план-график за изпълнение на ротационната програма?
Определен ли е отговорник за протичане на ротационната програма?
Определени ли са участниците в ротационната програма ?
Изготвен ли е индивидуален план за действие за отделния служител ?
Проведено ли е въвеждащо обучение на участващите в ротационната програма?
Осигурени ли са необходимото време и ресурси за адаптиране на ротираните служители?
Притежават ли ротираните служители необходимите компетенции и знания за изпълнение на
задълженията? Напълно готови ли са да поемат задълженията ?
Осигурена ли е необходимата гъвкавост и ангажираност на
ротационната програма

служителите, участващи в

Съществуват ли служители, които се затрудняват при изпълнение на задълженията си? Може
ли да бъдат подпомогнати?
Осъществен ли е мониторинг на провежданата ротационна програма?
Осъществена ли е е обратна връзка със служителя, отдела и отговорника?
Установени ли са ползи или проблеми при провеждането на ротационната програма ?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЪПРОСНИК ЗА НАГЛАСИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОТАЦИОННА ПРОГРАМА

Име: ___________________________ Дата: ___________________
Администрация: _____________________________
Дирекция/отдел: _____________________________
Длъжност: ____________________________
Основна функция: ____________________________

1. Участвате ли в момента в ротационна програма ? ............................Да/Не
Ако не, преминете на следващия въпрос.
Ако Да:
a. Харесва ли ви?........................................ Да/Не
б. Ако не, защо?
______________________________________________________________________________________
в. На какви длъжности сте били ротиран/а?
_______________________________________________________________________________________
г. Колко често сте били ротиран/а? До 2пъти/годишно, от 2до 5 пъти, над 5 пъти____________
д. Получихте ли адекватно обучение на длъжностите, на които бяхте ротирани?

Да/Не

е. Бихте ли участвали отново в ротационна програма?....................Да/Не
ж. Ако да, на какви длъжности бихте искали да бъдете ротиран/а?
_______________________________________________________________________________________
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2. Ако сте отговорили с „Не“ на въпрос 1:
a. Бихте ли участвали в ротационна програма?...........................Да/Не
б.Ако не, защо?
________________________________________________________________________________________
в. Ако да, на какви длъжности бихте искали да бъдете ротиран/а?
________________________________________________________________________________________
3.Искате ли да изразите мнение, да дадете предложение?
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПЛАН-ГРАФИК
Процедура
Заглавие:

Ротация на длъжностите

Номер на
процедурата:

Вариант: 1.0

Начална дата:

Одобрена от : ___________________--

Етапи

Отговорен
служител/
отдел

1.

Началник
отдел

Дата: _____________

Дейност

Определяне на възможностите за ротация на длъжностите.
Определяне на функциите, квалификациите, задълженията и времетраенето.

или Директор
на УЧР
или Директор
Дирекция
или Главен
секретар
или Областен
управител
или друго

Получаване на разрешение от ръководителите на административните
структури за прилагане на ротация на длъжностите.
Изготвяне на информация в писмен вид до звеното по човешки ресурси,
която включва:








Времетраене
Задължения
Квалификации
Лице за контакти
Интервюта
Подбор
Преговори и изготвяне на споразумение за ротация

2.

Служител

Подписване на споразумение.

3.

Отговорник за Изпращане на оригинала на споразумението до звеното по човешки ресурси
ротацията
и копие до служителя.
Изпращане до отдел ЧР индивидуалната програма за ротация.
Извършване на оценка на изпълнението в края на ротацията на длъжностите
и изпращане на формата за оценка на изпълнението до звеното по човешки
ресурси в срок до 10 дни от приключване на ротацията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА РОТАЦИЯ

1. Моля отбележете целта на проведената ротация
Повишаване на индивидуалните компетенции на ротираните държавни служители, с цел
кариерно развитие
Обмен на опит и добри практики в държавната администрация/отделни структури.
Повишаване на гъвкавостта и адаптивността на държавните служители. Механизъм за
предоставяне на на компетентни служители при увеличено натоварване.
Ограничаване на корупционните действия. Засилване на прозрачността и доверието.
2. Във връзка с проведена ротация Вие сте:
служител, участвал/а в програма за ротация
служител на звено/структура, приемаща участващи в програмата за ротация служители
служител на звено/структура, изпращаща участващи в програмата за ротация служители
ръководител на звено/структура приемаща участващи в програмата за ротация служители
ръководител на звено/структура, изпращаща участващи в програмата за ротация служители
външен потребител на услуги, където е приложена ротация
3. Каква е Вашата оценка за проведената ротация?
Много добра
Добра
Задоволителна
Слаба
4. Допринесе ли ротацията за придобиване на нови знания и умения?
Да
Не
5. Допринесе ли ротацията за обмяна на опит и добри практики?
Да
Не
6. Ако отговорът на въпрос 5 е „Да“, моля опишете какви практики бяха споделени:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Допринесе ли ротацията за по-добро сътрудничество?
Да
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Не
8. Според Вас удовлетворени ли са потребителите на услугите, предоставяни от ротираната
длъжност?
Да
Не
Няма промяна в удовлетвореността
9. Смятате ли, че този вид ротация трябва да продължи да се прилага?
Да
Не
Нямам мнение
10. Считате ли, че ротацията, в която участвахте (като ротиран, ръководител или колега) ще бъде
полезна във Вашата практическа дейност?
Да
Не
11. Мнения и препоръки за програмата за ротация
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Благодарим Ви за отзивчивостта!
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