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АНОТАЦИЯ 

 

В съвременните условия на динамични промени за успеха на всяка организация 

съществена роля играе доброто управление на човешките и ресурси. Науката за управление на 

човешките ресурси разработва и предлага на практиката концепции, подходи и инструментариум, 

чието използване да допринесе за постигане на устойчиво конкурентно предимство на 

организациите и ползи за заетите в тях.  

Дисциплината „Управление на човешките ресурси” е предназначена за подготовката на 

специалисти в областта на управлението, администрацията и икономиката. Предмет на 

дисциплината са взаимоотношенията, взаимодействието и въздействието върху човешките 

ресурси за постигане целите на организацията чрез активизиране, развитие и ефективно 

използване на нейния трудов потенциал. За правилното разбиране и успешно усвояване от 

студентите на проблематиката в дисциплината е потърсено оптимално съчетание между 

теоретични знания и практически приложими техники. 

Предлаганият цикъл от теми е разработен в дванадесет модула, в съответствие с 

утвърдения през последните години подход при структуриране на учебния материал по 

управление на човешките ресурси в страните с развита пазарна икономика. Темите са 

ориентирани към доказали своята ефективност знания и умения и са структурирани в логическа 

последователност.  

Задачите за семинарни занятия и самоподготовка включват казуси, тестови въпроси, 

въпроси за размисъл и практически задания. Те подпомагат осмислянето на учебния материал, и 

формирането на умения за практическо приложение на теоретичните концепции, усвоени по време 

на лекционния курс. 

За студентите в магистърските програми обучението включва и разработване на курсов 

проект по указанията на преподавателя. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира систематизирани знания и умения за  

управление на хората в организацията - за активизиране, развитие и рационално оползотворяване 

на техния трудов потенциал. 

След нейното изучаване се очаква студентите да: 

- осъзнават ролята и съдържанието на дейността на специалистите по управление на 

персонала в съвременната организация; 
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- разбират как се оценява приноса на тази функционална област в общия успех на 

организацията;   

- познават факторите, влияещи върху функционирането на системата за управление на 

човешките ресурси; 

- познават инструментариума на планирането на човешките ресурси; 

-разбират същността, предназначението и методите за анализ и проектиране на 

длъжностите в организацията; 

- познават спецификата на дейностите по набиране на човешки ресурси; 

- познават същността на процесите по подбор, назначаване и освобождаване на 

персонала; 

- познават основните форми на равните възможности на хората при трудовата им 

реализация; 

- разбират принципите за съставяне на ефективна програма за обучение на персонала; 

- осъзнават концептуалната същност на кариерата в организацията и средствата за 

нейното управление; 

- разбират технологията за оценяване на трудовото представяне на служителите; 

- познават подходите, принципите и методите за изграждане на ефективна и справедлива 

система на заплащане на труда в организацията; 

- разбират същността и подходите към корпоративната социална отговорност. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е продължение на подготовката на студентите от специалности  «Бизнес 

администрация», „Публична администрация”, и «Маркетинг» в областта на управлението, 

придобита с изучаването на дисциплините „Основи на управлението” и „Организационно 

поведение”.  

 
СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                    статут Кредити редовно и дистанционно 
обучение 

задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

Бакалавърски програми- 

БА, ИМТ, М, Ф, СК, 
МИО, ПА 

Задължителна/
Избираема 

6 30 30  60 30   30 

Магистърски програми- 
УЧРОП, ДМА, БА 

Задължителна/
Избираема 

6 30 30  60 30   30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Тема 1: Въведение в управлението на човешките ресурси 

Човешките ресурси в организацията. За понятието управление на човешките ресурси (УЧР). 

Условия и фактори, влияещи върху УЧР. Развитие на теорията и практиката по УЧР. Модели за 

управление на човешките ресурси. 

Тема 2: Система за управление на човешките ресурси в организацията.  
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Елементи и ефективност на системата за управление на човешките ресурси. Органи за управление 

на човешките ресурси. Съвременни предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в 

организацията. 

Тема 3: Анализ и проектиране на длъжностите. 

Същност, цели и етапи на анализа на длъжностите. Длъжностна характеристика. Същност и етапи 

на проектирането на длъжностите. Методи за проектиране на длъжностите. 

Тема 4: Планиране на човешките ресурси. 

Същност на планирането на човешките ресурси. Планове по човешките ресурси. Етапи на 

планирането на човешките ресурси. Определяне на потребностите от човешки ресурси. Методи за 

определяне на общите потребности. Прогнозиране на промените в наличната работна сила. 

Алтернативи за действие. 

Тема 5: Набиране на човешките ресурси. 

Същност на набирането на човешки ресурси. Източници на кандидати. Методи за набиране на 

човешки ресурси. Набиране от образователни заведения. Ефективност на набирането. 

Тема 6: Подбор, назначаване и освобождаване на човешките ресурси. 

Същност на подбора на човешките ресурси. Определяне на изискванията към кандидатите. 

Процесът на подбор. Предварително пресяване на кандидатите. Оценяване на качествата на 

кандидатите. Интервюто като инструмент за подбор. Тестовете като инструмент за подбор. 

Вземане на решение. Подбор на мениджъри. Назначаване и освобождаване на работници и 

служители. 

Тема 7: Осигуряване на равни възможности за труд. 

Същност и основания за равните възможности. Форми на дискриминация в труда и професиите. 

Политика за защита на равните възможности.  

Тема 8: Обучение на персонала 

Същност и основни етапи на обучението на персонала. Индивидуални детерминанти на ученето. 

Програма за обучение на персонала. Методи за обучение на персонала. 

Тема 9. Управление на кариерата. 

Концепции за кариерата. Етапи в развитието на кариерата. Процес на управление на кариерата. 

Планиране на кариерата. Дейности по развитие на кариерата. Митове за кариерата. 

Тема 10: Оценяване на трудовото представяне на персонала. 

Същност и цели на оценяването на персонала. Подготовка на работата по оценяване. Методи за 

оценяване. Интервю за обратна връзка. 

Тема 11: Възнаграждение на персонала. 

Заплащане, удовлетворение от труда и трудово представяне. Фактори, влияещи върху 

заплащането. Система на заплащане в организацията. Оценка на длъжностите в организацията. 

Равнище и структура на заплащането в организацията. Индивидуален подход към заплащането. 

Тема 12: Корпоративна социална отговорност. 

Същност, развитие и подходи към корпоративната социална отговорност. Стандарти за социално 

отговорност. Социален одит – същност и видове. Задължения на звеното по човешки ресурси във 

връзка с корпоративната социална отговорност. 
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КУРСОВ ПРОЕКТ 

Курсовият проект е предназначен за обучаваните в магистърските програми и е свързан с 

практически проучвания на студентите в реални организации. С него се цели създаване на умения 

за наблюдение, изследване, анализ, обобщаване и критична оценка на реално действаща система 

за управление на човешките ресурси в организация по избор. Проектът се разработва в 

съответствие с методическите указания на преподавателя.  

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни 

компоненти, които изграждат общата архитектура на курса на обучение. 

1. Материали и ресурси за самостоятелна подготовка 

Във всеки тематичен модул са представени: учебните цели, теоретична постановка, 

въпроси за самоподготовка и допълнителни ресурси  под формата на презентации, електронни 

тестове, URL връзки и други информационни източници, в зависимост от съдържанието. 

2. Учебни дейности, съответстващи на спецификата на курса.  

В зависимост от формата на обучение се предвижда реализирането на: 

 присъствени занятия; 

 отговори на въпросите за самостоятелна подготовка в модулите; 

 два междинни електронни теста в Moodle (за студентите в бакалавърските програми); 

 разработка на курсов проект (за студентите от магистърските програми); 

 организиране на онлайн консултации в Teams; 

 изпитен тест. 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Оценката на знанията и уменията на студентите по дисциплината се формира от текущия 

контрол и резултата от писмения семестриален изпит.  

Текущото оценяване на обучаваните в бакалавърските програми се реализира чрез 

междинните електронни тестове, изпълнявани през семестъра. А за обучаваните в магистърските 

програми е въз основа на разработка на курсов проект.  

Семестриалният изпит по дисциплината е писмен тест. Крайната оценка се формира от 

резултатите от изпита и оценката от текущия контрол. При демонстрирани високи резултати от 

текущия контрол се предвижда зачитане на оценката като крайна.  

 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Учебни материали и ресурси в тематичните модули в курса в Мудъл 

2. Илиев, Й., К. Димитров, Управление на човешките ресурси, УНСС, 2021 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданова, М., Подбор и оценяване на персонал, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2013 

2. Ведър, О., Управление на човешките ресурси, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014. 

3. Калчев, Р., К. Антонова, Управление на човешките ресурси, ИУ-Варна, 2014 

4. Колева С., Управление на човешките ресурси– учебно помагало за подготовка на 

семинарни занятия, УНСС, 2012 
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5. Лазарова, Т., Иновативно управление на човешките ресурси, Изд. на ВУЗФ, С., 2018 

6. Пейчева, М., Управление на човешките ресурси – учебно помагало за подготовка на 

семинарни занятия, Интернешънъл мениджмънт консултинг, 2010 

7. Стефанов, Л., М. Пейчева, Управление на човешките ресурси, УНСС, 2018 

8. Харизанова, М., Н. Миронова, Д. Бояджиев, Управление на човешките ресурси –

инвестиция в бъдещето, Авангард Прима, 2006 

9. Харизанова, М., Н. Миронова, Д. Бояджиев, Управление на човешките ресурси –

Тренинг, Авангард Прима, 2006 

10. Шопов, Д., М. Атанасова, Управление на човешките ресурси, Тракия – М, 2001 

11. Шопов, Д., и др. Наръчник по управление на човешките ресурси, Труд и право, 2002 

12. Шопов Д. и др., Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, УНСС, 

2004 

13. Armstrong, M., A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page London, 
2012. 

14. Byars, Lloyd, L., L. W. Rue, Human Resource Management, 6-th Ed., McGraw Hill/Irwin, 
2000. 

15. Mathis, R., J. Jackson, Human Resource Management, Andover/Hampshire (USA): South-

Western Cengage Learning, 2010. 

16. Manmohan J., Human Resource Management, Manmohan Joshi & bookboon.com, 1-st Ed., 

2013 

17. Senyusel, Z., Managing the Human Resource in the 21-st Century, Zorlu Senyusel & Ventus 

Publishing ApS, 2009 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

1. Кодекс на труда (изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5.08.2022 г.) 

2. Закон за защита от дискриминация, (изм. ДВ. бр.7 от 19.01.2018 г.)  

3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр.124 от 23.13.1997 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5.12.2017 г.) 
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 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 Лектор:  проф. д-р Юлия Йоргова 

 
1. Човешките ресурси в организацията. За понятието управление на човешките ресурси 

(УЧР).  

2. Условия и фактори, влияещи върху УЧР. 

3. Развитие на теорията и практиката по УЧР.  

4. Модели за управление на човешките ресурси. 

5. Елементи и ефективност на системата за управление на човешките ресурси. 

6. Органи за управление на човешките ресурси.  

7. Съвременни предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в 

организацията. 

8. Същност на планирането на човешките ресурси. Планове по човешките ресурси.  

9. Етапи на планирането на човешките ресурси. 

10. Определяне на потребностите от човешки ресурси.  

11. Методи за определяне на общите потребности. 

12. Прогнозиране на промените в наличната работна сила. Алтернативи за действие. 

13. Същност, цели и етапи на анализа на длъжностите. Длъжностна характеристика. 

14. Същност и етапи на проектирането на длъжностите.  

15. Методи за проектиране на длъжностите. 

16. Същност на набирането на човешки ресурси. Източници на кандидати.  

17. Методи за набиране на човешки ресурси. 

18. Набиране от образователни заведения. Ефективност на набирането. 

19. Същност и етапи на подбора. Определяне на изискванията към кандидатите.  

20. Процесът на подбор. Предварително пресяване на кандидатите. 

21. Оценяване на качествата на кандидатите. Интервюто като инструмент за подбор. 

22.  Тестовете като инструмент за подбор.  

23. Подбор на мениджъри. 

24. Назначаване и освобождаване на работници и служители. 

25. Осигуряване на равни възможности. Същност и основания за равните възможности. 

26. Форми на дискриминация в труда и професиите.  

27. Политика за защита на равните възможности. 

28. Същност и основни етапи на обучението на персонала. Индивидуални детерминанти на 

ученето. 

29. Програма за обучение на персонала.  
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30. Методи за обучение на персонала. 

31. Управление на кариерата. Кариерата като концепция.  

32. Планиране на кариерата. 

33. Дейности по развитие на кариерата. Митове за кариерата. 

34. Същност и цели на оценяването на персонала. Подготовка на работата по оценяване. 

35. Методи за оценяване. Интервю за обратна връзка. 

36. Заплащане, удовлетворение от труда и трудово представяне.  

37. Фактори, влияещи върху заплащането. 

38. Система на заплащане в организацията. Оценка на длъжностите в организацията. 

39. Равнище и структура на заплащането в организацията.  

40. Индивидуален подход към заплащането. 

41. Корпоративна социална отговорност – същност и развитие. 

42. Подходи към корпоративната социална отговорност.  

43. Стандарти за социално отговорност. Социален одит – същност и видове.  

44. Задължения на звеното по човешки ресурси във връзка с корпоративната социална 

отговорност. 

 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Учебни материали и ресурси в тематичните модули в курса в Мудъл 

2. Илиев, Й., К. Димитров, Управление на човешките ресурси, УНСС, 2021 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданова, М., Подбор и оценяване на персонал, УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2013 

2. Ведър, О., Управление на човешките ресурси, УИ „Св. Климент Охридски“, 2014. 

3. Калчев, Р., К. Антонова, Управление на човешките ресурси, ИУ-Варна, 2014 

4. Колева С., Управление на човешките ресурси– учебно помагало за подготовка на 

семинарни занятия, УНСС, 2012 

5. Лазарова, Т., Иновативно управление на човешките ресурси, Изд. на ВУЗФ, С., 2018 

6. Пейчева, М., Управление на човешките ресурси – учебно помагало за подготовка на 
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