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Първа глава 
СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО  

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

След усвояване на материала от тази глава вие трябва да можете: 
 да определите същността на управлението на човешките ресурси в орга-

низациите; 
 да определите същността на стратегическото и на оперативното управ-

ление на човешките ресурси в организациите; 
 да определите същността на системата за управление на човешките ре-

сурси в организациите; 
 да идентифицирате основните компоненти на системата за управление 

на човешките ресурси в организациите; 
 да дефинирате ролите в управлението на човешките ресурси в организа-

циите; 
 да идентифицирате особеностите на управлението на човешките ресурси 

в различните организации; 
 да анализирате развитието на дейността по управление на човешките ре-

сурси; 
 да дефинирате ролите и отговорностите на звеното по човешки ресурси; 
 да дефинирате понятията "компетентност" и "компетенции"; 
 да използвате различни подходи за дефиниране на компетентностите. 
 
 
В главата се разглежда същността на управлението на хората, работещи в 

организациите, въз основа на разбирането, че те са ключовия фактор за успеха 
и бъдещото развитие на всяка организация. Представени са особеностите на 
стратегическото и оперативното управление на човешките ресурси, както и 
системата за управление на човешките ресурси, разбирана като съвкупност от 
елементи и връзките между тях. 

Представени са основните етапи в развитието на теорията и практиката за 
управление на хората, работещи в организациите. 

Специално внимание е отделено на отговорностите и ролите на звената по 
човешки ресурси, както и на необходимите компетентности на работещите в 
тези звена. 
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1. Същност и особености на управлението  
на човешките ресурси 

Управлението на хора от други хора е дейност, възникнала още в зората на 
човешката цивилизация, дори преди създаването на държавата като форма за 
организиране на човешкото общество. Значението на управлението за разви-
тието на обществото предизвиква появата (в края на ХІХ и началото на ХХ 
век) на науката за управление, която се развива изключително бързо през 
следващите години и особено в съвременните условия (второто десетилетие 
на ХХІ век). 

Самото понятие "управление" в организациите се дефинира по различни 
начини1, но макар и с известна доза условност, определянията могат да се гру-
пират по следния начин: 

• управлението е процес на планиране, организиране, координиране и 
контрол на дейността на дадена организация; 

• управлението е дейност за осигуряване и оптимално използване на ре-
сурси за дадена организация (човешки, финансови, технологични, ин-
формационни и т.н.) за постигане на определени цели; 

• управлението е преди всичко ръководство на хора, които работят за пос-
тигането на общи цели и имат общи ценности. 

Управлението на човешките ресурси като специфична управленска дейност 
също се дефинира по различни начини2 и от различни гледни точки. Без да се 
навлиза в детайлно разглеждане на различните дефиниции, може да се твърди, 
че управлението на човешките ресурси е насочено към най-важния ресурс за 
съществуването и развитието на всяка организация – хората с техните способ-
ности, нагласи, ценности, морал, мотивация и поведение.   

Най-общо управлението на човешките ресурси може да се определи като 
специфична управленска дейност за привличане, задържане, мотивиране, раз-
витие и използване на хората, необходими за дейността на организацията. 
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