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УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ –
СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ, КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

• Науката за управление на човешките ресурси –
изключително богата наука с над 100 годишна
история. Основоположник се води Фредерик
Тейлър. Около 50те години на миналия век
възникват и се развиват мотивационните теории, 
като има над 20 мотивационни теории. 
Мотивационните теории имат перманентна
значимост за теорията и практиката.



Основните понятия, свързан с управлението на
човешките ресурси са: 

• Анализ на труда

• Възнаграждение на
персонала

• Дизайнът на труда

• Комуникация в УЧР

• Конфликт

• Мотивирането

• Набор на персонала

• Обучение на персонала

• Оценка на персонала

• Планиране на
потребностите и
източниците на хора, 
включително и
планирането на
стратегията за човешките
ресурси

• Поведение на индивида
в организацията



• Подбор на персонала

• Предмет на УЧР

• Проектиране на труда

• Социализация на УЧР

• Управление на човешките ресурси

• Формирането на персонала

• Метод „обиране на каймака“

• Метод „заводска слепота“



СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

• Системата за управление на човешките
ресурси в организацията, включително в
нейните 4 ключови компонента се изгражда
(проектира) като най-важна вътрешно
фирмена регламентация, т.е. тя се
разработва под формата на правилници; 
наредби; процедури и т.н. Нормативната
регламентация ще рече във всяка от тези
наредби да бъдат въведени целите, които
преследва тази дейност.



НАБИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

• Набирането на човешките ресурси е процес на
привличане на кандидати за свободни работни
места, от които да бъде подбран този, който най-
пълно отговаря на изискванията на длъжността.

• Пътищата на набиране на човешките ресурси са:

• Вътрешно набиране(вътрешен пазар на труда)

• Външно набиране (външен пазар на труда) 



Методи за набиране на персонал:

• Рекламиране на свободната позиция

• Бюра по труда и трудови борси.

• Преки връзки с образователни институции

• Агенции за подбор на персонал

• Консултантски фирми

• Самопредлагане на работната сила

• Набиране от служители в организацията

• Електронно набиране



ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ И ГОДИШНО ОЦЕНЯВАНЕ (АТЕСТИРАНЕ))

• Оценяването на трудовото представяне е най-важния
компонент. Целите, които преследва оценяването на
трудовото представяне са:

Установяване на реалното трудово представяне на
служителите и неговото съответствие/несъответствие
с желаното (оптималното) трудово представяне;

Разкриване на проблеми в трудовото представяне
(недостиг на нещо, слабости в представянето)



Отчитане влиянието на резултатите от трудовото
представяне върху паричното възнаграждение на
служителите, но и върху други последици, които
се ценят от хората;

Достигане чрез резултатите от оценяване на
трудовото представяне (когато то в
действителност е проведено правилно) 



УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

• Всеки един служител, който и да е той дава приноси, 
а организацията трябва да компенсира успешно тези
приноси. В качеството на основен дори универсален
компенсатор на приносите на хората към фирмата
безспорно седи работната им заплата. Това се случва
чрез 3 нарастващи тенденции:

Нарастване на приноса;

Ставащ все по ценен;

Нараства стойността на служителя.



КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ

• В света на бизнеса днес е трудно да се говори за
запазване на статуквото, за предвидимост и сигурност. 
Промяната се превърна в начин на живот на
организациите и е ключово условие за запазване на
тяхната конкурентоспособност. Компаниите свиват до
максимум йерархичните си структури, аутсорсват
второстепенни дейности и изтъняват границите между
отделните нива, като дават предимство на гъвкави и
временно функциониращи проектни екипи и
структури. Позициите стават също толкова променливи, 
както и стратегиите, които подпомагат. Все по-често една
длъжност започва да съвместява няколко роли.



Управлението на кариерата включва системни и
целенасочени действия на мениджмънта за:

• Обезпечаване на приемствеността за стратегически
важните позиции в компанията;

• Развиване на умения и знания необходими за
реализиране на стратегическите цели;

• Оптимално разпределяне и използване на уменията
в организацията;

• Постигане на висока организационна ефективност и
максимален принос от всеки служител;

• Привличане, задържане и развитие на таланти;

• Развитие на съпричастност и лоялност.



МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

• Има много мотивационни теории (над 20 
мотивационни теории), които се развиват още от
50те години на 20 век. В различните
мотивационни теории има много моменти, които
са еднакви за всички мотивационни теории, но
има и такива, които се различават и допълват. 
Има два общи момента, които са валидни за
всички мотивационни теории, а именно:



• Всички мотивационни теории като своя главна
насоченост търсят отговор на въпроса за движещите
сили на човешкото поведение в трудовата дейност, 
търсят отговор на въпроса кое кара отделния човек
да работи по определен начин.

• Всички мотивационни теории, макар и с нюанси, 
намират отговор на горния въпрос и този отговор е, 
че движещи сили на човешкото поведение в
трудовата дейност на хората са техните не
задоволени потребности и стремежът на човека чрез
усилията, които полага в своята дейност, чрез
резултатите които постига да задоволява в
нарастваща степен своите потребности.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


