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I. АНОТАЦИЯ 
Понятието „Икономика на труда“ може да бъде използвано, от една 

страна – да означава една относително обособена интердисциплинарна 
научна, а от друга – да представлява системен академичен курс, който 
има солиден теоретичен корпус и приложен научен апарат за системен 
анализ, синтез и интерпретация по проблемите на пазара на труда.  

В академичния курс се слага акцент върху разграничаването на 
основните подходи за изследване и изучаване на феномените на па-
зара на труда; в допълнение се очертават икономическите и социални 
функции на труда. Нещо повече, специално внимание се обръща на 
знакови икономисти от различни периоди на развитие на икономи-
ческата мисъл и по какъв начин техните приноси допринасят за раз-
бирането на трудовата проблематика. В допълнение към централните 
теоретични постановки се представят и съвременните виждания на 
различни Нобелови лауреати по икономика, които са оказали и оказ-
ват съществено влияние върху науката „Икономика на труда“. От ме-
тодическа гледна точка в настоящия академичен курс по „Икономика 
на труда“ се обръща специално внимание на графичния анализ на 
феномените на пазара на труда, на англоезичната терминология, оз-
начения и тълкуване и засилената самостоятелна подготовка на сту-
дентите върху различни казуси, касаещи трудовата материя. 

 II. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

• Курсът е организиран в 30 учебни часа лекции и 30 учебни 
часа упражнения. 

• При преподаването на дисциплината Икономика на труда се пол-
зват следните методи: лекционно обучение по теоретико-методо-
логични теми; казусно обучение: при усвояването на дискусионни 
концепции; интернет-базирана приложно-изследователска работа, 
свързана с индивидуални и/или групови практически задания; 

• Приоритет се дава на самостоятелната работа на студентите, 
които следва да участват активно в часовете и да изготвят 
собствени индивидуални презентации по поставени задачи. 
Самоподготовката включва интензивна самостоятелна работа 
с книжни пособия и материали в интернет.  
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• Студентите се насърчават да пишат есета и да участват в пре-
зентации и групови дискусии през семестъра.  

III. ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Езикът на преподаване на курса, на комуникация с лектора и на 
провеждане на презентациите и изпитите е българският език. 

IV. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КУРСА 

От студентите се очаква да имат базисни знания по макроико-
номика и микроикономика. 

V. 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; 

• 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.; 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Студентите завършили успешно курса по „Икономика на труда“: 
1. Ще познават 

• Принципите на функционирането на пазара на труда; 
• Основните теоретични парадигми и приложни полета на 
икономическите механизми за взаимодействие между раз-
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личните участници на пазара на труда – фирми, домакинст-
ва, институции и организации; 

• Логическите връзки на научното поле на икономиката на 
труда с макро- и микроприложните аспекти в икономиката; 

2. Ще могат: 
• Да се ориентират в специализираните термини на съвремен-
ната Икономика на труда; 

• Да развият умения за разсъждаване от различни гледни точ-
ки: от гледните точки на обществените, частните, индивиду-
алните, институционалните и транснационалните корпора-
тивни интереси; 

VII. ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА УПРАЖНЕНИЯТА 

СЕДМИЦА 
ЗАНЯ-
НЯ-
ТИЕ 

ОПИСАНИЕ  

Седмица  
№ 1 

Лекция 
№ 1 

 Въведение в дисциплината „Икономика на труда“ 

Упр.  
№ 1 

1. Разяснение за курса – учебници, организация, въпроси 
2. Поставяне на първата задача: АНКЕТА, ЕСЕ, КНИГА ЗА 

ЧЕТЕНЕ 

Седмица  
№ 2 

Лекция 
№ 2 

Търсене и предлагане на труд – определения, означения, 
графики, закономерности. Обща илюстрация на стоковия 
и трудовия пазар – закономерности  

Упр.  
№ 2 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Разпределяне на задачи за следващия път  
3. Представяне на задачи – точки  
 АНКЕТА С РОДИТЕЛИТЕ: (10 т.): Колко години е трудо-
вият стаж на всеки един от родителите? Колко пъти са 
сменяли работата си в техния живот? (майка; баща) 

 ЕСЕ: Кои са моите примери за професионално подража-
ние в живота? Искам ли да работя това, което работят 
те? (10 т./стр) 

 КНИГА ЗА ЧЕТЕНЕ през месец март/2017 г. (10 т.); Коя 
книга ще чета през настоящия месец.? – поне 200 страни-
ци; на икономическа, управленска, социална, политическа, 
философска тема; без учебници и без помагала (заглавие, 
автор, година, брой страници – повече от 200 страници) 
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Седмица  
№ 3 

Лекция 
№ 3 

Индивидуална крива на предлагането на труд. Ефекти от 
заместването и от дохода 

Упр.  
№ 3 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Разпределяне на задачи за следващия път  
3. Представяне на задачи – точки  

Седмица  
№ 4 

Лекция 
№ 4 

Еластичности при предлагането на труд. Еластичности на 
Маршал, на Хикс, на Слуцкий и на Фриш.  
Хикс-Маршал закони 

Упр.  
№ 4 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Представяне на задачи – точки  
3. Да се снабдят с лична читателска карта, която ще им донесе 

определен брой точки; колкото повече читателски карти 
има студентът, толкова повече точки ще получи 

Седмица  
№ 5 

Лекция 
№ 5 

Производителност и еластичност при търсенето на труд. 
Ефекти от заместването и от мащаба 

Упр. 
№ 5 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Представяне на останали задачи – точки 
3. Точкуване на читателските карти: 

− Големи научни/национални библиотеки: 9 т. 
− Библиотеки при Българска академия на науките (БАН): 8 т. 
− Университетски и колежански библиотеки: 7 т. 
− Регионални библиотеки: 6 т. 
− Градски, селски и читалищни библиотеки: 5 т. 
− Библиотеки към музеи: 4 т. 
− Библиотеки към болнични заведения: 3 т. 
− Библиотеки към ведомства и организации: 2 т. 
− Училищни библиотеки: 1 т. 
− За непредставяне на читателска карта: 0 т. 

4. Подготовка за икономическото есе (инструкции): Какво 
научих от книгата, която прочетох? 

 
Седмица  
№ 6 

Лекция 
№ 6 

Еластичности при търсенето на труд. Изокости. Изокван-
ти. Графичен и аналитичен апарат 

Упр.  
№ 6 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. ЕСЕ върху книгата: Какво научих от книгата, която про-
четох през месеца? (10 т. на 1 ръкописна страница голям 
формат (A4) и по 1 т. за всяко изречение) 

3. Поставяне на задачи за Колоквиум! 
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Седмица  
№ 7 

Лекция 
№ 7 

Икономически школи и приносът им в развитието на 
„Икономиката на труда“ 
• Класическа икономическа школа (Класически иконо-

микс – теория и постановки) 
• Неокласическа икономическа школа (Неокласически 

икономикс – теория и постановки) 

Упр. 
 № 7 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. КОЛОКВИУМ – 300 точки максимум 

КОЛОКВИУМ – Време: 75 минути 
№ Описание на задачата Графика Означения Обяснения 
1 Стоков пазар и трудов 

пазар 
мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

2 Индивидуално предлага-
не на труд 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

3 Еластичности при пред-
лагането на труд 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

4 Еластичности при търсе-
нето на труд 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

5 Ефекти при предлагане-
то на труд 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

6 Ефекти при търсенето на 
труд 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

7 Предлагане на труд – в 
краткосрочен и в дъл-
госрочен период, както и 
в условията на синди-
кално членство 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

8 Търсене на труд - в крат-
косрочен и в дългосро-
чен период, картел 

мax.=10 т. мax.=10 т. мax.=10 т. 

240 т. максимум за съдържание + 60 т. при работа с цветни 
моливи и линийка 

Общ максимум на броя точки от Колоквиума = 300 т. 
По време на Колоквиума могат да се ползват всякакви помощни 
материали по преценка на студента, включително, учебници, учебни 
помагала, записки, бележки, таблети, телефони и интернет!!! 
3. Разпределяне на задачи за следващия път – икономисти 

от Класическата школа; 
1) Адам Смит / Adam Smith (1723 – 1790) 
2) Томас Малтус / Thomas Maltus (1766 – 1834) 
3) Жан-Батист Сей / Jean-Baptiste Say (1767 – 1832) 
4) Дейвид Рикардо / David Ricardo (1772 – 1823) 
5) Джеймс Мил / James Mill (1773 – 1838) 
6) Джон Стюарт Мил / John Stuart Mill (1806 – 1873) 
7) Насау Синиър / Nassau Senior (1790 – 1864) 

 



 ИКОНОМИКА НА ТРУДА 

Стр. 9 от 20 

Седмица  
№ 8 

Лекция 
№ 8 

Макроикономически фази и цикли на икономическия рас-
теж: теоретичен апарат – пазарна експанзия, пазарен пик, 
стагнация, рецесия, депресия и дъно и тяхната връзка с паза-
ра на труда; стагфлация, заетост/безработица, инфла-
ция/дефлация; ефектът „рачет“;  

Упр. 
№ 8 

1. Проверка за присъствие – точки 
2. Представяне на задачите – Икономисти-класици – точки  
3. Обявяване на предварителните Семестриални оценки.  
4. Задача – втора книга за четене: Коя книга на трудова те-
матика или свързана пряко с Конспекта за изпита или на-
писана от или касаеща някой от изучаваните икономисти 
ще прочета до края на семестъра?  

  (по 20 т. на 1 ръкописна страница голям формат – А4) 
5. Разпределяне на задачи за следващия път – икономисти 

от Неокласическата школа; 
1) Леон Валрас / Leon Walras (1834 – 1910) 
2) Уилямс Джевънс / William Jevons (1835 – 1882) 
3) Карл Менгер / Carl Menger (1840 – 1921) 
4) Алфред Маршал / Alfred Marshall (1842 – 1924) 
5) Франсис Еджуърт / Francis Edgeworth (17845 – 1926) 
6) Вилфредо Парето / Vilfredo Pareto (1848 – 1923) 
7) Торстейн Веблен / Thorstein Veblen (1957 – 1929)

Седмица  
№ 9 

Лекция 
№ 9 

Съвременни икономически школи и приносът им в разви-
тието на „Икономиката на труда“ 
• Кейнсианство/Посткейнсианство/Неокейнсианство 

Упр. 
№ 9 

1. Проверка за присъствие – точки 
2. Представяне на задачите – Икономисти – неокласици – 

точки  
3. Разпределяне на задачи за следващия път – икономисти 

от Кейнсианската школа  
Артър Пигу (Arthur Pigou) (неокласик) 
Кейнсианство 
1. Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes) 
2. Обща теория на заетостта, лихвата, и парите (The General 

Theory of Employment, Interest, and Money) 
Посткейнсианство 
3. Джоан Робинсън (Joan Robinson) 
4. Джон К. Гълбрайт (John K. Galbraight) 
5. Джеймс К. Гълбрайт (James K. Galbraight) 
Неокейнсианство (4 Нобелови лауреати) 
6. Пол Самуюелсън (Paul Samuelson), н. лауреат – 1970  

(Чикагска школа) 
7. Джон Хикс (John Hicks), н. лауреат – 1972   
8. Джоузеф Стиглиц (Joseph Stiglitz), н. лауреат – 2001 
 Модел на Шапиро-Щиглиц (Shapiro-Stiglitz Model) 
9. Пол Кругман (Paul Krugman), н. лауреат – 2008
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Седмица  
№ 10 

Лекция 
№ 10 

Съвременни икономически школи и приносът им в развити-
ето на „Икономиката на труда“ 
• Нов класически макроикономикс /  

Чикагска икономическа школа  
За някои от достиженията на Нобеловите лауреати (12 ду-
ши) от Чикагската икономическа школа 

Упр.  
№ 10 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Представяне на задачите – Икономисти – Кейнсианци  
3. Разпределяне на задачи за следващия път – икономисти 

от Чикагската икономическа школа  
1. Милтън Фридман (Milton Friedman), н. лауреат – 1976 
2. Теодор Шулц (Theodore Schultz), н. лауреат – 1979 
3. Джордж Щиглер (George Stigler), н. лауреат – 1982 
4. Мъртън Милър (Merton Miller), н. лауреат – 1990  
5. Роналд Коуз (Ronald Coase), н. лауреат – 1991 
6. Гари Бекер (Gary Becker), н. лауреат – 1992 
7. Робърт Фогел (Robert Fogel), н. лауреат – 1993 
8. Робърт Лукас (Robert Lucas, Jr.), н. лауреат – 1995 
9. Майрън Шулс (Myron Scholes), н. лауреат – 1997 
10. Джеймс Хекман (James Heckman), н. лауреат – 2000 
11. Юджийн Фама (Eugene Fama), н. лауреат – 2013 
12. Ларс Питър Хансен (Lars Peter Hansen), н. л. – 2013 

Седмица  
№ 11 

Лекция 
№ 11 

За някои от достиженията на Нобеловите лауреати по 
„Икономика на труда“ от 2010 г. Питър Даямънд, Дейл 
Мортенсен и Кристофър Писаридис. Крива на Бевъридж; 
Моделът – Даямънд-Мортенсен-Писаридис 

Упр. 
 № 11 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Представяне на задачите – Икономисти – от Чикагската 

икономическа школа – точки  

 
 

Седмица  
№ 12 

Лекция 
№ 12 

Теория на човешкия капитал. За нобеловите лауреати Га-
ри Бекер, Теодор Шулц и Якоб Минцер  

Упр.  
№ 12 

1. Проверка за присъствие – точки 2.Представяне на задачите 
– непредставени задачи – точки 3. Разпределяне на задачи 
за следващия път – по желание 

2. Обявяване на предварителните Семестриални оценки.  

 
 

Седмица № 
13 

Лекция 
№ 13 

Икономическа активност, заетост, безработица – теорети-
ко-приложен апарат; системи, индикатори, функционални 
зависимости; групирания на населението от гледна точка 
на трудовия потенциал  

Упр.  
№ 13 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Разпределяне на задачи за следващия път – по желание 
3. Представяне на задачите – непредставени задачи – точки 
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Седмица № 
14 

Лекция 
№ 14 

Цена на труда. Работна заплата (РЗ). Минимална работна 
заплата (МРЗ). Осигурителни плащания 

 
Упр.  
№ 14 

1. Проверка за присъствие – точки  
2. Разпределяне на задачи за следващия път – по желание 
3. ЕСЕ върху прочетената книга на тема: Какво разбрах от 
книгата, която прочетох по проблемите на икономиката на 
труда или свързана пряко с Конспекта за изпита или напи-
сана от или касаеща някой от изучаваните икономисти“? 
(20 т. на 1 ръкописна страница голям формат – А4 

 
 

Седмица № 
15 

Лекция 
№ 15 

Колективни трудови отношения. Колективно трудово до-
говаряне. Колективни трудови конфликти  

 
Упр.  
№ 15 

1. Представяне на задачите – непредставени задачи – точки 
2. Заключителни бележки за семестриалното представяне на 

студентите 
3. Обявяване на окончателните Семестриални оценки. 
4. Указания за семестриалния изпит 

VIII. МЕТОД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

• В курса се използва специално Точкова система с натруп-
ване на точките през целия семестър за всички активности 
на студентите.  

• Във всеки един час броят на точките, които студентите натруп-
ват – се увеличава. Таван на натрупването на точките няма.  

• Студентите получават Семестриална оценка на базата на 
натрупаните точки. Тя съставлява 75% от крайната оценка.  

• Финалният изпит (изпитът през сесията) е с тежест 25% в 
крайната оценка. 

• Оценяването е по шестобалната система, преобърнато през 
„процентни зони“, които дефинират съответният нарастващ 
брой точки на каква оценка кореспондират по шестобалната 
система. 

• През семестър Есен – 2016 г. максимумът, който студентите 
натрупаха през семестъра – беше 500 точки, като използвана-
та скала за оценяване изглеждаше по този начин: 
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ПРИМЕРНА СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
(макс. 500 точки/семестър ЕСЕН-2016 г. за специалност „Счетоводство“ – 2-ри курс) 

Непромен-
ливи про-
центни зони 

Променлив брой точки в 
зависимост от актив-

ността и начина на пред-
ставяне на студентите 

Оценки  
по шестобалната 

система 

Брой семестриални оценки  
Това е 75% от общата крайна 
оценка, която ще се нанесе в Про-
токола и в Студентската книжка. 100% 500 т. 

90% – 100% 450 – 500 т. Отличен (6) 12 студенти [33 %] 
80% – 89% 400 – 449 т. Мн. добър (5) 11 студенти [32 %] 
66% – 79% 330 – 399 т. Добър (4) 6 студенти [18 %] 
50% – 65% 250 – 329 т. Среден (3) 0 студенти [0 %] 
25% – 49% 125 – 249 т. Слаб (2) 4 студенти [9 %] 

под 25% под 125 т. 

Неизпълнени усло-
вия за допускане до 
първа изпитна дата 3 студенти [8 %] 

• Колкото повече са активностите на един студент, толкова по-
висок брой точки трупа той/тя. 

• Натрупването на точките през семестъра става на базата на след-
ната Таблица: 

ТАБЛИЦА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТОЧКИ ЗА СТУДЕНТСКА АКТИВНОСТ: 
КРИТЕРИИ И БРОЙ ТОЧКИ 

ПРИСЪСТВИЕ 
0 т. – за отсъствие; 10 т. за всяко присъствие по часа за Упражнения; при Лекциите не се 
води Присъствен лист 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
0 т. – за непредставяне на презентацията в посочената дата и час; възможни са и санкции 
(отнемане на точки, когато студентите категорично отказват да изпълняват указанията на 
водещия курса или отсъстват от часове без основателна причина); 
5 т. – за противоречиво представяне (изцяло четене на материали, непознаване на полз-
ваните думи, с които се говори, невъзможност да се говори на правилен и изразителен 
български език, сериозни пропуски в самостоятелната подготовка, неразбиране на зна-
чителни части от представяния материал и др. под.) 
10 т. – за добро представяне; 
ДРЕС-КОД 
От всички студенти се изисква категорично, когато имат да представят презентация – в 
деня и часа, в който трябва да я представят да изглеждат добре облечени и в официален 
дрес-код. Студентите следва да са облечени така, че все едно ще се явяват на интервю за 
работа в банка или публична институция, а не с предизвикателно облекло или полуоб-
лекло. За мъжете – връзката, сакото и панталонът са задължителни; обувките трябва да 
са официални, а не спортни. За жените – да имат стилна комбинация от дрехи и аксесо-
ари, да излъчват интелектуално самочувствие. Добре е студентите да разгледат опреде-
лени сайтове за официална мода и да се консултират с родители и хора от бизнеса, кои-
то да им кажат как да се обличат подходящо. 0 т. – за липса на дрес-код; 5 т. – за поло-
винчатост, хаотичност и/или неадекватно естетическо комбиниране на дрехите; 
10 т. – за спазване на професионален дрес-код; 
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БОНУС-ТОЧКИ ЗА АКТИВНОСТ В ЧАС: 5 т. – за студентите, които участват ак-
тивно в час; отговарят на поставени въпроси; задават смислени въпроси по време на 
дискусии и др. под. 
КОЛОКВИУМ: до 300 т. максимум / допълнителни критерии – преди Колоквиума
ЕСЕ: по 10 т. на една ръкописна страница – голям формат (А4)
ДРУГИ 
По преценка на водещия курса могат да се дават и допълнителни задачи, свързани с 
научно-изследователска, научна, научно-приложна или друга дейност, която студентите 
да свършат; точките за тези задачи ще бъдат обявявани една седмица преди тяхното 
непосредствено изпълнение. 

IX. КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА* 

1. Обществена значимост на труда – икономически и социални из-
мерения 

2. Основни етапи в историческото утвърждаване на възгледите за 
труда 

3. Основни и непреходни характеристики на труда като човешка 
дейност 

4. Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-
технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдър-
жание 

5. Съвременни характеристики на труда: трудът, социалната про-
мяна, социалните предизвикателства и социални последици 

6. Човешки ресурси: същност, проявление, качествена идентичност 
7. Източници на човешки ресурси и основни социодемографски 

групи 
8. Социално-демографски фактори при формирането на работната 

сила като трудов ресурс 
9. Труд и трудови отношения: видове и основни инструменти за 

тяхното регулиране 
10. Пазарна природа на труда. Специфика на трудовия пазар – ос-

новни характеристики 

                                                 
* Конспектът за изпита е по утвърдени от ФИСН учебен план и учебна 
програма. 



РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТА (Силабъс / Syllabus) 

Стр. 14 от 20 

11. Микроикономически анализ на труда. Търсене на труд: същ-
ност, параметри за оценка, фактори, детерминанти, факториални 
зависимости 

12. Микроикономически анализ на труда. Предлагане на труд: същ-
ност, параметри за оценка, фактори-детерминанти, факториални 
зависимости 

13. Пазарно равновесие – същност и основни теории 
14. Сегментиране на пазара на труда: същност и основни компоненти 
15. Сегментиране на пазара на труда по професионален признак: 

класически и съвременен подход 
16. Институционална теория за регулиране на пазара на труда: кон-

цепция и практическа реализация 
17. Трудово отношение и основни характеристики на системата на 

заетост 
18. Трудов статус: същност и основни компоненти 
19. Работодателски статус: същност и основни компоненти 
20. Съвкупна трудова заетост: същност, типология, показатели за 

оценка 
21. Трудова заетост и работно време. Масата на работното време и 

оценката на заетост 
22. Заетост и производителност на труда. Показатели за измерване 

на производителността 
23. Безработица: същност и индикативни характеристики за безра-

ботното лице 
24. Типологични характеристики на безработицата 
25. Икономическа и социална цена на безработицата 
26. Измерване на безработицата: основни показатели и тяхната същ-

ност 
27. Управление на социалния риск безработица 
28. Гъвкава заетост и дерегулация на пазара на труда 
29. Политика за развитие на заетостта и ограничаване на безработи-

цата 
30. Теория на човешкия капитал 
31. Цена на труда и компромиси на интересите на работодатели и 

работници 
32. Теоретични концепции за работната заплата. Функции на работ-

ната заплата 
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33. Минимална работна заплата: същност, функции, подходи за оп-
ределяне 

34. Нормативно регулиране на работната заплата 
35. Управление на работната заплата в организациите: политика и 

практическа реализация 
36. Основни методи за оценка на длъжностите 
37. Социални разходи и социални доходи по повод на трудовото 

отношение 
38. Колективни трудови отношения: исторически корени на възник-

ване и основни теории 
39. Право на свободно и доброволно сдружаване. Основни компо-

ненти. Плурализъм и представителност на работническите и ра-
ботодателските организации 

40. Представителство на интересите на работниците. Позиция на 
синдикатите 

41. Представителство на интересите на работодателите. Позиция на 
работодателските съюзи 

42. Позиция на държавата в регулирането на трудовите отношения 
43. Тристранно сътрудничество: същност, принципи, механизми за 

реализиране 
44. Колективно трудово договаряне: определение и предпоставки за 

прилагането му 
45. Систематични характеристики на колективното трудово догова-

ряне 
46. Структурен модел на колективното трудово договаряне 
47. Колективни трудови конфликти: основни теории и подходи, ви-

дове конфликти 
48. Мирни средства за разрешаване на колективните трудови конф-

ликти 
49. Преки протестни действия за разрешаване на колективните тру-

дови конфликти: стачки и локаут 
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X. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, ПОСОБИЯ  
И ДРУГИ ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ 

• „Интегрираният трудов пазар на Европейския съюз – през 
призмата на еластичностите на кривите на търсенето и 
предлагането на труд“, 2016 г., гр. Пловдив, автор: доц. д-р 
Атанас Владиков (книгата е налична в Библиотеката на 
ФИСН и Регионална библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив) 
 

• „Икономика на труда“, 2016 г., гр. София, автор: Лалко Ду-
левски § колектив, Издателски комплекс – УНСС 

 
•  „Учебно помагало по икономика на труда“, 2009 г., гр. Плов-
див, автор: Атанас Владиков, изд. УИ „Паисий Хилендарски“; 

 
• Кодекс на труда; 
 
• Кодекс за социално осигуряване; 
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XI. БЕЛЕЖКИ 
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