
ISBN 978-954-07-3459-0

Цена 20 лв.

ПОДБОР И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

Процесите по подбор и оценяване трябва
да бъдат планирани стратегически – важно
е да се набират добри кандидати, да се из-
бират най-добрите и да се оценяват чрез
работещи системи, които да стимулират
служителите и да намаляват текучество-
то. А да се намерят най-подходящите за
свободните места в дадена организация
служители съобразно особеностите на па-
зара на труда, означава творчество и ино-
вативност, информиран избор – както от
страна на работодателя, така и от стра-
на на потенциалния кандидат.

Моника Богданова

Книгата, която държите в ръцете си, е
своеобразно монографично изследване, на-
ръчник при кандидатстване за работа и
управление на кариерата, както и учебник
за студенти, които могат да тренират
умения чрез предложените инструменти.
Това я прави полезна и интересна не само
за настоящи и бъдещи специалисти по
подбор и оценяване на персонал, но и за
всички, които имат интерес към полето
на кариерното консултиране и управле-
нието на човешките ресурси.

Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“
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СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Първа част. 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ – СЪДЪРЖАТЕЛНО-КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Подбор на персонал в контекста на управлението на човешките ресурси

Пазарът на труда

Историческо развитие и видове подбор на персонал

Същност и особености на процеса по подбор на персонал

Планиране на човешките ресурси

Анализ на длъжностите (Job Analysis)

Подбор на персонала от външни за организацията институции

Правна регламентация

Подбор на хора с увреждания 

Съвременни изисквания към специалиста по подбор на персонал

Втора част. 

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ОТ ПОЗИЦИЯ НА

РАБОТОДАТЕЛЯ/ПОСРЕДНИКА

Методи за подбор на персонал

Задължителни методи (автобиография (С.V.), интервю)

Традиционни методи (мотивационно писмо, препоръки, 

формуляр за кандидатстване)

Класически методи (тестове и въпросници)

Нетрадиционни методи

Специфични методи (полиграф и графология)

Проективни методи

Център за оценка (Assessment centre) 

Групови игри и казуси

Процедури за подбор на персонал – принципи и дизайн

Трета част.

 ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА КАНДИДАТА

Избор на професия и кариера – първата стъпка

Какви са личните кариерни активи?
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Процедурата по подбор от позицията на кандидата

Търсене на работа

Подготовка на документи за кандидатстване – СV, мотивационно

писмо, препоръки

Кандидатстване за работа

Готовност за явяване на интервю

Подготовка за интервю

Първото посещение в компанията

Попълване на формуляр за кандидатстване

Явяване на интервю за работа

Центърът за оценка –  представянето  на себе си

Критерии за оценка на представянето

Оценка на предложението и неговото (не)приемане

Начало на кариерата. Как би постъпил Макиавели? А Принцесата? 

Какво би направил Крез?

Четвърта част. 

ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПЕРСОНАЛА

Същност на системите за оценка на представянето на персонала

История на оценяване на ефективността на персонала

Цели на системите за оценка на представянето на персонала

Критерии за оценка на представянето на персонала

Честота на оценяване 

Етапи на процеса на оценяване представянето на персонала

Интервю за оценяване на представянето 

Недостатъци и грешки на оценяването представянето на 

персонала

Методи и инструменти за оценка представянето на персонала 

Профил на оценителя

Механизми за развитие на персонала

Менторство

Коучинг

Супервизия

Обучение и развитие

Задържане на персонал
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(емоционално) Ангажиране на служителите

Психоанализа в организацията?

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Изчислени стойности при напускане на камериер

Приложение 2. Въпроси, задавани в интервюта (от интервюиращия) и 

подобаващ отговор на интервюирания

Приложение 3. Примерен личностен тест: Как гледате на своята 

работа?

Приложение 4. Примерен въпросник

Приложение 5. Примерни упражнения в център за оценка

Приложение 6. Въпросник за анализ на работна позиция

Приложение 7. Въпросник за анализ на организационна среда

Приложение 8. Примерна процедура за подбор на персонал

Приложение 9. Каталог на уменията

Приложение 10. Речник на кандидата за работа

Приложение 11. Тестове преди явяване на интервю за работа

Приложение 12. Заплащането –10 съвета при преговаряне

Приложение 13. Инструмент за оценка на персонала

ТЕТРАДКА ЗА УПРАЖНЕНИЯ С КАРТИ ЗА ИГРА на...
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