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I. АНОТАЦИЯ 

Дисциплината „Управление на човешкия капитал“ е специали-
зиран курс за студенти в магистърските програми на обучение, като 
основната цел на курса е да представи идейната концепция, теоретич-
ните възгледи и методологическия инструментариум, който се използ-
ва в областта организацията и управлението на човешкия капитал. 

Основната задача на този курс е да запознае студентите с еволю-
ционното развитие на концепцията за човешкия капитал и практичес-
ката насоченост – инвестиционното проектиране, оценяване и употре-
ба и управление на човешкия капитал. В курса се дискутират още и 
практически икономически и организационни модели за структурира-
не на управленско решение в областта на човешкия капитал на инди-
видуално, на фирмено и на държавно ниво. 

Задачите на курса по Управление на човешкия капитал са да съз-
даде у студентите знания и умения за използване на специализиран 
терминологичен апарат от Теорията за човешкия капитал и други 
икономически теории в тази връзка, за да могат да изследват, изуча-
ват и обясняват комплексни проблеми, свързани с натрупването и 
употребата на човешкия капитал в съвременния свят. 

Курсът е организиран в лекции, като участието на студентите в 
аудиторната заетост е чрез тематични дискусии. Студентите имат и 
извънаудиторна заетост, при която следва да опишат и анализират 
даден казус от изучаваната проблематика. 

Концептуалната рамка, тематичните приоритети и методите на 
преподаване в настоящия курс имат няколко акцента: 

• първо, да се даде приоритет на реалните и актуални проблеми 
свързани с формирането, натрупването и употребата на чо-
вешкия капитал; и 

• второ, да се представят причините и последиците от възприе-
мането на идеята за човешкия капитал като централна кон-
цепция на държавно, фирмено и индивидуално равнище за 
взимане на решения; 

Представянето на курса е организирано като лекторски курс на 
модулен принцип. 
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II. УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Възникване на концепцията за човешкия капитал 
2. Ранни изследвания в областта на човешкия капитал (60-те и 

70-те години на XX век) 
3. Възникване на Теорията на човешкия капитал 
4. Равнища на приложение на човешкия капитал 
5. Съвременни изследвания в областта на човешкия капитал 

(след 90-те години на XX век) 
6. Непреходни характеристики на човешкия капитал 
7. Човешкият капитал и жизненият цикъл на индивида 
8. Образователни и икономически модели – образователна ус-

луга или обществено благо (англосаксонска и европейско-
континентална политика) 

9. Измерване на човешкия капитал – на индивидуално равнище 
10. Измерване на човешкия капитал – на фирмено равнище 
11. Измерване на човешкия капитал – на държавно равнище 
12. Инвестиционен процес и технологично време 
13. Модел на Бекер за индивидуално инвестиране в човешки 

капитал 
14. Модел на индивидуално инвестиране в човешки капитал 

предвид вероятността за преживяване 
15. Модел на Минцер за оценка на човешкия капитал 
16. Вътрешната норма на възвращаемост – основен критерий за 

оценка на човешкия капитал 
17. Човешкият капитал и пазарът на труда – практики и тенден-

ции при определяне възнагражденията за труд 
18. Финансови планове за държавно управление на човешки ка-

питал 
19. Финансови планове за корпоративно управление на човешки 

капитал 
20. Формиране, употреба и управление на човешкия капитал в 

САЩ, ОИСР и ЕС 
21. Европейската икономическа парадигма – икономика, осно-

вана на знанието 
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22. Мобилност на човешкия капитал и процесът „източване на 
мозъци“ 

23. Индекс на човешкия капитал 
24. Приносът на българската икономическа мисъл в изследване-

то на човешкия капитал 
25. Изследвания в България за човешкия капитал 
26. Формиране, употреба и управление на човешкия капитал в 

България – закономерности, тенденции, факти 
27. Човешкият капитал и брачните отношения 
28. Брачни модел и тенденции 
29. Модел за оценка на формиране на човешкия капитал в усло-

вията на граждански брак 
30. Подялба на човешкия капитал формиран по време на брак. 

Американската съдебна практика по този въпрос 
31. Представяне на основните идеи в книгата на проф. Томà 

Пикетѝ 
32. Капиталът в XXI век и човешкият капитал 
33. Приложения на Теорията за човешкия капитал 
34. Анализ разходи – ползи при управлението на човешкия ка-

питал 
35. Немонетарни ползи от наличието на човешки капитал 
36. Билатерална финансова алокация на инвестициите в човеш-

ки капитал (индивид – фирма; индивид – държава) 
37. Трилатерална финансова алокация на инвестициите в чо-

вешки капитал (индивид – фирма – държава) 
38. Аспекти на риска и оптималност при изготвянето на анализи 

в областта на човешкия капитал 
39. Човешкият капитал и пътно-транспортните произшествия 

(ПТП) 
40. Човешкият капитал и престъпленията 
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III. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции. При преподава-
нето на дисциплината Управление на човешкия капитал се ползват 
следните методи: 
 лекционно обучение: по основните теоретико-методологични 
теми; 

 казусно обучение: при усвояването на дискусионни концепции; 
 интернет-базирана приложно-изследователска работа, свърза-
на с индивидуални и/или групови практически задания; 

Приоритет се дава на интерактивното обучение, с използване на 
казусния метод и самостоятелна работа в интернет. Студентите се 
насърчават да пишат есета и да участват в групови теоретико-
приложни дискусии през семестъра.  

IV. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езиците на преподаване на курса и на комуникация с лектора са 
два: (1) български език и (2) английски език; 

V. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 

От студентите се очаква да имат базисни знания по няколко дис-
циплини: икономика на труда, управление на човешките ресурси, 
икономикс, стопанска история, история на икономическата мисъл. 

VI. ПОЛИТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ В КУРСА 

 Силно се насърчава присъствието и активното участие на сту-
дентите по време на лекционни занятия; 

 Насърчава се използването от студентите на съвременна ком-
пютърна и информационна техника и технологии по време на 
обучителния процес; 

 Насърчава се комуникацията с лектора по електронен път; 
 Поддържа се високо ниво на академична и творческа атмос-
фера по време на обучителния процес; 
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 Не се толерира по никакъв начин дискриминационното пове-
дение по време на учебния процес на основата на етнически 
признак, пол, възраст, раса, религиозни убеждения и др.; 

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Студентите завършили успешно курса по Управление на човеш-
кия капитал: 

1. Ще познават 
• основните моменти в Теорията за човешкия капитал; 
• различните теоретични концепции и модели в областта на 

човешкия капитал; 
• същността и приложението на икономически и организа-

ционни моменти при управлението на човешкия капитал; 
• водещите световни практики в САЩ и ЕС при управление-

то на човешкия капитал; 
 

2. Ще могат: 
• Да моделират управленски решения при формирането и 

използването на човешки капитал; 
• Да конструират икономически модели на базата на различ-

ни управленски решения; 
• Да изчисляват различни финансови параметри в областта 

на човешкия капитал, които да служат за взимане на реше-
ния; 

• Да изследват системните връзки между пазара на труда и 
инвестиционните решения в областта на човешкия капи-
тал; 

• Да предлагат устойчиви управленски решения на индиви-
дуално, фирмено и държавно ниво за формиране и употре-
ба на човешкия капитал; 
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VIII. ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН И ХОРАРИУМ 

Обучителен 
модул № 

Теми 
Хорариум 

(30 ч.) 

Модул-1 

Представяне на академичния курс и органи-
зацията на работата. Разясняване на работата 
по курсовия проект като задължителен еле-
мент от учебната подготовка.  
Въведение в дисциплината 

1 час 

1.1. Възникване на концепцията за човешкия 
капитал 

1.2. Ранни изследвания в областта на човешкия 
капитал (60-те и 70-те години на XX век) 

1.3. Възникване на Теорията на човешкия ка-
питал 

1.4. Равнища на приложение на човешкия ка-
питал 

1.5. Съвременни изследвания в областта на 
човешкия капитал (след 90-те) 

1.6. Непреходни характеристики на човешкия 
капитал 

1.7. Човешкият капитал и жизненият цикъл 
на индивида 

Лекция 

3 часа 

1.8. Образователни и икономически модели – 
образователна услуга или обществено бла-
го (англосаксонска и европейско-континен-
тална политика) 

Лекция и групова дискусия 

2 часа 

Модул-2 

2.1. Измерване на човешкия капитал – на ин-
дивидуално равнище, на фирмено равни-
ще и на държавно равнище 

2.2. Инвестиционен процес и технологично 
време 

2.3. Модел на Бекер за индивидуално инвес-
тиране в човешки капитал 

4 часа 
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2.4. Модел на индивидуално инвестиране в 
човешки капитал предвид вероятността за 
преживяване 

2.5. Модел на Минцер за оценка на човешкия 
капитал 

2.6. Вътрешната норма на възвращаемост –
основен критерий за оценка на човешкия 
капитал 

Лекция 

Модул-3 

3.1. Човешкият капитал и пазарът на труда –
практики и тенденции при определяне 
възнагражденията за труд 

3.2. Финансови планове за държавно управ-
ление на човешки капитал 

3.3. Финансови планове за корпоративно уп-
равление на човешки капитал 

3.4. Формиране, употреба и управление на 
човешкия капитал в САЩ, ОИСР и ЕС 

3.5. Европейската икономическа парадигма –
икономика, основана на знанието 

Лекция 

3 часа 

3.6. Мобилност на човешкия капитал и проце-
сът „източване на мозъци“ 

3.7. Индекс на човешкия капитал 
Лекция и групова дискусия 

1 час 

Модул-4 

4.1. Приносът на българската икономическа 
мисъл в изследването на човешкия капи-
тал 

4.2. Изследвания в България за човешкия ка-
питал 

Лекция 

2 часа 

4.3. Лекционен блок на гост-лектори за изс-
ледванията в България 

4.4. Формиране, употреба и управление на 
човешкия капитал в България – законо-
мерности, тенденции, факти 

Гост-лектор/и и групова дискусия 

2 часа 
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Модул-5 

5.1. Човешкият капитал и брачните отноше-
ния 

5.2. Брачни модели и тенденции 
5.3. Модел за оценка на формиране на чо-

вешкия капитал в условията на граждан-
ски брак 

5.4. Подялба на човешкия капитал формиран 
по време на брак 

5.5. Американската съдебна практика по този 
въпрос 

Лекция и групова дискусия 

4 часа 

Модул-6 
 

6.1. Представяне на основните идеи в книгата 
на проф. Томà Пикетѝ 

6.2. Капиталът в XXI век и човешкият капитал
Лекция

4 часа 

Модул-7 
 

7.1. Приложения на Теорията за човешкия 
капитал 

7.2. Анализ разходи-ползи при управлението 
на човешкия капитал 

7.3. Немонетарни ползи от наличието на чо-
вешки капитал 

7.4. Билатерална финансова алокация на ин-
вестициите в човешки капитал (индивид
– фирма; индивид – държава) 

7.5. Трилатерална финансова алокация на ин-
вестициите в човешки капитал (индивид-
фирма-държава) 

7.6. Аспекти на риска и оптималност при из-
готвянето на анализи в областта на чо-
вешкия капитал 

Лекция

1 час 

7.7. Казус № 1: Човешкият капитал и пътно-
транспортните произшествия (ПТП) 

7.7. Казус № 2: Човешкият капитал и прес-
тъпленията 

Казуси за дискусия

3 часа 

 Общо: 30 часа 
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4. Пикетѝ Т. (2018), Капиталът. XXI век., С., Изд. „Изток-
Запад“ 
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2. Сборник под редакцията на Панайотов Д. (2015) Човешкият 
капитал. Методология, измерения, практики, С., Издателство 
на Нов български университет 

 
На английски език 
Учебници: 
1. Zahariev A. (2012) Financial Management of Human Resources, 

ABAGAR 
 
Други: 
2. Fleschhauer Kai-J. (2007) А Review of Human Capital Theory: 

Microeconomics, Discussion Paper 2007-01, Universitat St. 
Gallen 

3. OECD (2001) The Well-being of Nations: The Role of Human and 
Social Capital, 2001, OECD, Paris. 

4. Thurow L. (1970) Investment in Human Capital, Wadsworth Pub-
lishing Company, California. 
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X. ФОРМАТ НА ИЗПИТА И МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Изпитът е писмен и е с продължителност два учебни часа.  
Изпитът обхваща 1 въпрос от темите в изучаваните модули и 

експозе (есе) (минимум 1 страница) на изложените в курсовия про-
ект тези без право на ползване на курсовия проект в деня на изпита.  

По преценка на лектора могат да бъдат задавани устни въпроси 
по изпитните теми при формиране на крайната оценка на студента.  

Забележка: поради обхвата и сложността на материята силно се 
насърчава присъствието на студентите по време на предвидената 
аудиторна заетост 

Методът за оценяване на придобитите знания на студентите 
включва: 

• Оценка на самостоятелна работа (курсов проект) – 30%; оце-
нява се чрез подготовката на курсов проект, който е подчинен 
на следните принципи: 
o Развитие на творческото мислене; 
o Провокирани изследователски търсения; 
o Излизане от рамките на възпроизвеждането на знания; 
o Самостоятелна работа с различни източници на информа-

ция; 
o Самостоятелно ползване на графики/таблици и др. под. ин-

струменти за онагледяване на текст; 

• Резултати от писмен изпит – 70%; изпитът се състои от два 
компонента – решаване на тест по конспекта и развиване на 
въпрос по проблема на курсовата работа; този механизъм поз-
волява да се оцени следното: 
o Дали студентът сам е разработвал курсовият проект и поз-

нава естеството на проблематиката в детайли; 
o Дали студентът може да открои проблема и да развие по 

логичен път своите аргументи, като разсъждава по научени 
вече факти и закономерности; 
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o Дали студентът може да се ориентира в спецификата на 
поставените проблеми и да приведе достатъчно доказател-
ства в развиването на зададен въпрос; 

o Дали студентът може да разглежда в цялост определен 
икономически или социален феномен; 

o Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятел-
на интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

o Дали студентът може да изразява своите съждения с пре-
цизност на формулировките и с помощта на специфичната 
терминология; 

 
Този механизъм позволява да се оцени следното: 
o Дали студентът сам е разработвал курсовият проект и поз-

нава естеството на проблематиката в детайли; 
o Дали студентът може да открои проблема и да развие по 

логичен път своите аргументи, като разсъждава по научени 
вече факти и закономерности; 

o Дали студентът може да се ориентира в спецификата на 
поставените проблеми и да приведе достатъчно доказател-
ства в развиването на зададен въпрос; 

o Дали студентът може да разглежда в цялост определен 
икономически или социален феномен; 

o Дали студентът може да прояви задълбочена самостоятел-
на интерпретация на изучаваните факти и процеси; 

o Дали студентът може да изразява своите съждения с пре-
цизност на формулировките и с помощта на специфичната 
терминология; 

• Крайната оценка е по шестобалната система; 

• Изпитът може да се провежда на един от езиците по избор на 
студента – или на български език, или на английски език. 
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XI. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА 

1. Възникване на концепцията за човешкия капитал 
2. Ранни изследвания в областта на човешкия капитал (60-те и 

70-те години на XX век) 
3. Възникване на Теорията на човешкия капитал 
4. Равнища на приложение на човешкия капитал 
5. Съвременни изследвания в областта на човешкия капитал 

(след 90-те години на XX век) 
6. Непреходни характеристики на човешкия капитал 
7. Човешкият капитал и жизненият цикъл на индивида 
8. Образователни и икономически модели – образователна ус-

луга или обществено благо (англосаксонска и европейско-
континентална политика) 

9. Измерване на човешкия капитал – на индивидуално равни-
ще, на фирмено равнище и на държавно равнище 

10. Инвестиционен процес и технологично време 
11. Модел на Бекер за индивидуално инвестиране в човешки 

капитал 
12. Модел на индивидуално инвестиране в човешки капитал 

предвид вероятността за преживяване 
13. Модел на Минцер за оценка на човешкия капитал 
14. Вътрешната норма на възвращаемост – основен критерий за 

оценка на човешкия капитал 
15. Формиране, употреба и управление на човешкия капитал в 

САЩ, ОИСР и ЕС 
16. Европейската икономическа парадигма – икономика, осно-

вана на знанието 
17. Мобилност на човешкия капитал и процесът „източване на 

мозъци“ 
18. Индекс на човешкия капитал 
19. Приносът на българската икономическа мисъл в изследване-

то на човешкия капитал 
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20. Формиране, употреба и управление на човешкия капитал в 
България – закономерности, тенденции, факти 

21. Аргументи за оценка на човешкия капитал, формиран в ус-
ловията на граждански брак 

22. Човешкият капитал и капиталът в XXI век 
23. Анализ разходи-ползи при управлението на човешкия капитал 
24. Немонетарни ползи от наличието на човешки капитал 
25. Билатерална финансова алокация на инвестициите в човеш-

ки капитал (индивид – фирма; индивид – държава) 
26. Трилатерална финансова алокация на инвестициите в чо-

вешки капитал (индивид – фирма – държава) 
27. Аспекти на риска и оптималност при изготвянето на анализи 

в областта на човешкия капитал 

XII. УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КУРСОВ ПРОЕКТ 

 УКАЗАНИЯ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА: 
• Студентите следва да композират собствен текст по ня-

коя от изучаваните теми в курса; 
• Темата на курсовата работа се уточнява с преподавателя 

и се подготвя в обем 12 – 15 страници; 
• Задължително са прави сравнителен анализ – между на-

ционални или регионални икономики или икономически 
ситуации, явления, процеси; 

• Студентите следва да покажат фактологическа подготве-
ност и високо равнище на владеене и работа със специа-
лизирани термини, концепции, теории; 

• Студентите може да използват популярни и/или тясноспе-
циализирани източници на информация, както на българс-
ки, така и на чужди езици, върху които да базират своите 
аргументи в защита или отхвърляне на дадена теза; 

• Студентът защитава курсовата работа в деня на изпита, след 
като е получил предварителна оценка от преподавателя; 
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 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ  
НА ПРОЕКТА: 
Курсовият проект трябва да съдържа на първа страница: 
• В най-горния десен ъгъл – думите: „На вниманието на  
доц. д-р А. Владиков“; 

• В средата – думите: „Курсов проект по „Управление на 
човешкия капитал“ на тема……“ (студентът добавя соб-
ствено заглавие в контекста на зададеното тематично 
направление); 

• В най-долния десен ъгъл – Име и фамилия на студента, 
специалност, факултетен номер; 

• Най-отдолу в средата – думите: „Проектът е изпратен 
на ….“ (посочва се датата, на която студентът възнамеря-
ва да изпрати по електронна поща своя курсов проект); 

• Шрифт: Times New Roman – 12; 
• Междуредие – 1.0; 
• Може да се представят таблици, графики, фигури и пр., но 

не повече от 5 (пет) такива елемента общо, като тяхното съ-
държание спрямо текста не трябва да бъде повече от 50%; 

• Посочват се ползваните източници/библиография/интер-
нет, когато изложението не е авторско;  

• Стилът на изказване е въпрос на личен избор! 
• Текстът не трябва да съдържа правописни, пунктуацион-

ни, стилистични и други грешки; 
• Разработки БЕЗ посочени източници – НЕ СЕ ОЦЕНЯ-

ВАТ! 
 
 ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ: 

• Курсовите проекти могат да бъдат предавани или на анг-
лийски език, или на български език;  

• Студентите следва да предадат своя курсов проект в ед-
носедмичен срок преди датата на изпита на електро-
нен адрес: contact@atanasvladikov.eu  
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