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АНОТАЦИЯ 

Обучението предоставя на студентите теоретически и практически познания по 

правното уреждане на трудовите отношения и на другите отношения непосредствено свързани 

с тях, които са предмет на трудовото право.   

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на обучението е запознаване на студентите с общото учение за 

трудовото право. Необходимо е да придобият знания относно:  

предмета, метода, системата, основните принципи и пр. на трудовото право. 

правната уредба на същинските трудови отношения, основанията за възникването им. 

правната уредба на отношенията, възникващи по повод на професионалното сдружаване, 

социалното партньорство, професионалната квалификация, социално-битовото и 

културното обслужване на работниците и служителите, трудовите спорове, контрола за 

спазването и отговорността за нарушаването на трудовото законодателство. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Изучаването на дисциплината трудово право предпоставя предварителни 

познания по обща теория на правото, административно право, гражданско право, 

облигационно право, наказателно право, международно частно право. Провеждат се 

лекционен курс и семинарни занятия, посещаемостта им от студентите е необходима. 

Поставя се акцент върху придобиване от тях на теоретични познания по материята, много 

добро познаване на нормативната уредба, проучване на постановената съдебна практика и 

решаване на казуси. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Дял І. ОБЩА ЧАСТ 

Тема 1. Предмет и система на трудовото право. 

Понятие за трудови отношения, нетрудови отношения - предмет на трудовото право. 

Система на обективното трудово право. Система на науката и учебната дисциплина. 

Тема 2. Основни принципи и функции на трудовото право 

Понятие за основни принципи на трудовото право, правно значение. 

Разграничения: основни принципи и основни /конституционни/ права на гражданите. 

Основни функции на трудовото право. 

Видове основни принципи на трудовото право: закрила на труда, свобода на труда и 

забрана на принудителния труд, равенство на гражданите и забрана на дискриминацията, 

равнопоставеност на страните по трудовото правоотношение, социално партньорство, 

добросъвестност.  

Тема 3. Източници на трудовото право.  

Понятие. Видове източници на трудовото право: нормативни актове - вътрешни и 

международни. Съотношение, съдебни прецеденти, обичаи. 

Специфични източници на трудовото право: колективни трудови договори, правилник за 

вътрешния трудов ред, други вътрешни актове /правила/. Йерархическа структура на 

източниците на трудовото право, съотношение между йерархическата подчиненост и 

съдържанието на източниците. 

Тема 4. Специфика на трудовоправните норми. 

Тема 5. Трудово правоотношение  

Понятие, обща характеристика, съдържание:понятие /определение/, обща правна 

характеристика на трудовото правоотношение /лично, относително, двустранно, 

синалагматично, продължаващо се, възмездно/. Съдържание на трудовото 

правоотношение. Основни права и задължения на страните.   

 

ДЯЛ II ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПРАВО 
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Тема 6. Субекти /страни/ на трудовото правоотношение: Работодателят:признаци на 

работодателската правоспособност. Съдържание, юридическа персонификация и 

работодателска правоспособност, упражняване на работодателската правоспособност на 

юридическото лице, работникът /служителят/, трудова правоспособност /минимална 

възраст/, минималната възраст по международната регламентация:  

Ред за приемане на работа на непълнолетни. 

Тема 7.Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение. Понятия и 

видове. 

Трудов договор. Понятие и видове основания за възникване на трудово правоотношение. 

Обществени функции на основанията за възникване на трудово правоотношение. Понятие 

и обща правна характеристика на трудовия договор.Сключване на трудов договор /страни, 

форма, момент на сключването, начало на изпълнението, възникване на трудово 

правоотношение/. Съдържание на трудовия договор: законоустановено и договорно 

съдържание: а/ необходимо договорно съдържание; б/ допълнително договорно 

съдържание; 

Видове трудови договори: срочни и безсрочни, трудови договори с прекратително 

условие, трудов договор с уговорка за изпитване, трудов договор за ученичество, трудов 

договор за вътрешно съвместителство, трудов договор за външно съвместителство, трудов 

договор за вътрешно заместване. 

Недействителност на трудовия договор 

Основания за възникване на трудово правоотношение: Избор. Конкурс: 

Избор. Понятие за избора като основание за възникване на трудово правоотношение. 

Определяне на изборни длъжности: ред за определяне кандидатури за избор, 

произвеждане на избор, възникване на трудовото правоотношение, съдебен контрол, 

субсидираният характер на уредбата в Кодекса на труда. 

Конкурс: понятие за конкурс, ред за определяне на конкурсните длъжности, обявяване, 

допускане и провеждане на конкурс. Възникване на трудово правоотношение въз основа 

на конкурс. 

Договорно съдържание на трудовите правоотношения, възникнали от избор и конкурс /чл. 

107 КТ/. 

Изменение на трудовото правоотношение: принципът на определеност и едностранна 

неизменност на съдържанието  на трудовото правоотношение. Изменение на трудовото 

правоотношение по взаимно съгласие, едностранно изменение на трудовото 

правоотношение от работодателя, обхват на изменението - характера или/и мястото на 

работа, основания. Граници на изменението. Правна същност.Едностранно изменение по 

искане на работника /служителя/:Обхват на изменението, основания, ред за извършване на 

изменението, правна същност и последици. 
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Тема 8. Изменение на страните на трудовото правоотношение. Правоприемство в 

трудовите отношения.  

Тема 9. Трудова книжка 

Същност и издаване на трудовата книжка. Съдържание на трудовата книжка. 

Тема 10. Работно време и почивки. Извънреден труд 

Понятие за работно време,Видове работно време и тяхното правно значение, изчисляване 

и отчитане на работното време, извънреден труд: определението по чл. 143 КТ, 

принципната забрана на извънредния труд.  

Изключенията: а/ основания, б/ процедура за допускане, в/ последици.  

Отказ за полагане на извънреден труд - основания и последици. 

Почивки: понятие, видове.Правно значение  

Тема 11.Отпуски: Понятие, платен годишен отпуск: понятие и предпоставки, правна 

същност, видове, ползване на платения годишен отпуск. Прекъсване и отлагане на 

ползването, заплащане на платения годишен отпуск. 

Неплатен годишен отпуск:понятие и предпоставки, правна същност, размери. Правни 

последици. 

Други видове /целеви/ отпуски: за изпълнение на граждански и обществени задължения, за 

военно-учебен сбор, за синдикална дейност, служебни и творчески отпуски, отпуски за 

осигурителни случаи, платен отпуск за две и повече живи деца, учебни отпуски. 

Тема 12. Трудово възнаграждение 

Понятие, обща характеристика, правна същност. Източници на правната уредба. Размери 

на трудовото възнаграждение. Видове трудово възнаграждение. Особени случаи на 

заплащане на труда. Покровителство на изплащането на трудовото възнаграждение 

Тема 13. Компенсационни плащания по трудовото правоотношение. 

Понятия и разграничения. Видове компенсационни плащания. 

Тема 14. Здравословни и безопасни условия на труд 

Понятие. Източници на правната уредба. Видове правила за здравословни и безопасни 

условия на труда. Основни общи правила: правилото на чл. 275 КТ, отказ за изпълнение 

на работата /чл. 283 КТ/,предварителен надзор,инструктаж и обучение,санитарно-битово и 

медицинско обслужване,специално работно облекло и лични предпазни средства, 

безплатна храна и противоотрови,ограничаване продължителността на работата в опасна 

или вредна среда,предварителни и периодични медицински прегледи, статистика относно 

безопасните и здравословни условия на труда, специална отчетност относно трудовите 

злополуки и професионалните заболявания. 

Тема 15. Специална закрила на труда на някои категории работници и служители 

Понятие, основание и обхват.Специална закрила на труда на непълнолетните.Специална 

закрила на труда на жениет-работнички и служителки.Специална закрила на лицата с 



 5 

намалена работоспособност. 

Тема 16.Социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите 

Тема 17.Професионална квалификация . Понятие за професионална квалификация.Страни 

и предмет на договорите за квалификация. Отговорност за неизпълнение. Отношения 

между страните след изпълнението на договорите за квалификация. 

Тема 18. Трудова дисциплина. Дисциплинарна отговорност. 

Понятие за трудова дисциплина, източници на уредбата. Правилник за вътрешния  трудов 

ред, понятие за дисциплинарна отговорност, отграничаване от другите видове юридическа 

отговорност, основание на дисциплинарната отговорност /нарушението на трудовата 

дисциплина/. 

Видове нарушения на трудовата дисциплина и тяхното правно значение. Видове 

дисциплинарни наказания. 

Принципи на дисциплинарната отговорност. Дисциплинарна процедура: Установяване на 

нарушението, писмени или устни обяснения/изслушване/ на работника или служителя - 

същност и последици от непоискването им от работодателя, критерии за избор на 

дисциплинарното наказание, срокове за налагане на дисциплинарното наказание - 

същност, прекъсване и спиране на сроковете. Форма на дисциплинарното наказание. 

Заличаване на дисциплинарните наказания. 

Тема 19. Обезщетяване на вреди претърпени от работника от трудова злополука или 

професионално заболяване. 

Понятие и правна същност на задължението на работодателя за обезвреда по чл. 200 КТ. 

Основания на задължението за обезвреда: трудова злополука, случаи, приравнени на 

трудова злополука, професионално заболяване, страни, легитимация, размер на 

обезвредата, “компенсации на вини”, регрес. 

Тема 20 .Имуществена отговорност на работника /служителя/. 

Понятие и правна същност. Система на правната уредба.Основание.Видове /размери/ 

Ограничена имуществена отговорност - основания и размери и пълна имуществена 

отговорност – хипотезите. 

Принципи на разпределение на отговорността при съпричиняване :разделна, отговорност, 

солидарна отговорност, бригадна отговорност. 

Способи за осъществяване на ограничената имуществена отговорност . 

Осъществяване на пълната имуществена отговорност. 

Тема 21. Прекратяване на трудовото правоотношение.  

Общи основания. 

Прекратяване с предизвестие: понятие за предизвестие, основания за прекратяване от 

работника /служителя/ с предизвестие, срок и действие на предизвестието.Плащане 

вместо предизвестие. 
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Прекратяване без предизвестие:механизъм на прекратяването, основания за  

уволнение:  

Предварителна закрила при уволнение 

Тема 22. Защита при незаконно уволнение 

Понятие. Оспорване на законноста на уволнението пред работодателя.Съдебна искова 

защита серщу незаконно уволнение. 

Тема 23. Безработица и нейните трудовоправни последици.Обща правна характеристика 

на безработицата .Понятие за безработица. Кръг на безработните лица, права и 

задължения.Права и задължения и насърчения на работодателите за създаване на нови 

работни места. 

Тема 24. Трудов стаж. 

Съдържание и правно значение на трудовата книжка. 

Понятие и правно значение на трудовия стаж. Видове трудов стаж. 

Тема 25. Индивидуални трудови споровепонятие и видове индивидуални трудови 

спорове.Ред за разглеждане на индивидуалните трудови спорове. 

 

Дял III. КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВО 

Тема 26.Общо събрание на работниците и служителите.Състав и функции на общото 

събраниена работниците и служителите.Информиране и консултиране на работниците и 

служителите в предприятието. 

Тема 27. Право на сдружаване. Правно положение. 

Право на сдружаване. Правно положение на синдикалните и на работодателските 

организации.Понятие и съдържание на правото на професионално сдружаване.Субекти на 

правото на сдружаване.Ред за създаване на синдикални и работодателски 

организации.Общи елементи в правното положение на синдикалните и на 

работодателските организации 

Специфични елементи в правното положение на синдикалните организации 

Тема Социално партньорство /Тристранно сътрудничество. Участие на работниците и 

служителите в управлението на предприятието/.Понятие и същност на тристранното 

сътрудничество.Органи за тристранно сътрудничество.Процедури, атове на органите за 

тристранно сътрудничество. Общо събрание: състав и компетентност 

Тема 28 Колективно преговаряне. Колективни трудови договори. Произход и развитие на 

колективното преговаряне. Предмет и правна същност на колективния трудов 

договор.Страни и представителство.Преддоговорни задължения и отговорност 

Сключване и вписване.Влизане в сила и времетраене. Изменение. Действие по отношение 

на лицата. 

Тема 29 Уреждане на колективните трудови спорове. 
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Понятие, предмет и правна същност на колективните трудови спорове. Способи за 

уреждане на колективните трудови спорове:непосредствени преговори, преговори с 

посредник, доброволен трудов арбитраж, стачка, локаут. 

Тема 30.Доброволно уреждане и арбитраж по колективните трудови спорове. Преговори, 

посредничество и помирение.Трудов арбитраж.Средства за въздействие при доброволно 

уреждане на колективните трудови спрове. 

Тема 31 Право на стачка.Субекти, съдържание и правна природа на правото на 

стачка.Видове стачки, ред за провеждане на стачка.Незаконна стачка. 

Задължения на работодателя при стачка. 

 

 

ДЯЛ IV КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВИТЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Тема 32. Контрол за спазването на трудовото законодателство. 

Понятие и същност на контрола.Видове контрол и контролни органи.Контролни 

правомощия. Задължения на контролните органи. Принудителни административни мерки 

- видове и ред за налагане. 

Тема 33. Отговорност за нарушаването на трудовото законодателство. Административно- 

наказателна отговорност:Видове нарушения на трудовото законодателство, 

квалифицирани състави на нарушения, административни наказания 

Други видове отговорност: дисциплинарна отговорност, гражданска отговорност, 

наказателна отговорност. 

 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Поставят се две семестриални оценки в лекционния курс и в семинарните 

занятия. Студентите решават писмен тест и казус. Оценките се формират съгласно 

преценка на отговорите им в теста, начина на обосноваването на предоставените отговори. 

Особено значение за формиране на оценката е успешното участие на студентите през 

време на лекционния курс и семинарните занятия в подготовка на доклади, изложения, 

решения на казуси, участие в делови игри, публикации и др.; 

Провежда се писмен изпит във форма на тест, който съдържа въпроси и казус. 

Решава се в рамките на един час, обсъждат се със студентите отговорите на въпросите им 

по теста. Оценката се формира при преценка на отговорите на тестовите въпроси, на 

решението на казуса, на представената от студентите обосновка на предложените 

отговори и получената сечестриална оценка. 
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НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

1. Кодекс на труда ДВ, бр.26 и 27 от 1986 г. – изм. и доп.); 

2. Закон за защита от дискриминация (ДВ, бр.86 от 2003 г. изм. и доп.) 

3. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при 

несъстоятелност на работодателя (ДВ, бр.37 от 2004 г., - изм. и доп.) 

4. Закон за инспектиране на труда (ДВ – бр.102 от 2008 г, в сила от 01.01. 2009 г.) 

5. Закон за уреждане на колективните трудови спорове (ДВ, - бр.21 от 1990 г. – 

изм. и доп.) 
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Сборник от юбилейната научна конференция „Бобчеви четения: правната 
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временна работа. В: Сборник доклади от научната конференция „Проблеми 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  

  

  

 LW 403 

 ТРУДОВО ПРАВО 

 Лектор:  доц. д-р Радостина Иванова 

 

1. Предмет, метод и система на трудовото право.  

2. Функции на трудовото право. 

3. Източници на трудовото право – понятие и обща характеристика. Видове.  

4. Международни и наднационални източници на трудовото право.  

5. Недържавни източници на трудовото право 

6. Принципи на трудовото право.  

7. Трудово правоотношение – понятие, характеристика, съдържание. 

8. Страни в трудовото правоотношение. Работодателска правоспособност. Право- и 

дееспособност на работника или служителя.  

9. Основания за възникване на трудовите правоотношения.  

10. Трудов договор. Страни, съдържание. 

11. Видове трудови договори. 

12. Срочен трудов договор. Трудови договори с прекратително условие. 

13. Трудов договор за изпитване.  

14. Трудов договор за обучение. 

15. Договори за допълнителен труд. 

16. Трудови договори за надомна работа и работа от разстояние. 

17. Недействителност на трудовото правоотношение – понятие и основания.  

18. Обявяване на недействителността – ред, органи, последици. Правомощието на 

инспекцията по труда по чл. 405а КТ. 

19. Изборът като основание за възникване на трудово правоотношениe. 

20. Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение. 

21. Изменение на трудовото правоотношение.  

22. Едностранно изменение на трудовото правоотношение от работодателя. 

23. Едностранно изменение на трудовото правоотношение по причини у работника 

или служителя. 

24. Промяна на работодателя – основания, последици за трудовото правоотношение. 

25. Работно време. Понятие и видове. 
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26. Непълно работно време и намалено работно време. 

27. Работно време с променливи граници, ненормиран работен ден, работа на смени. 

28. Дневно и нощно работно време. Време на разположение, дежурство. 

29. Удължаване на работното време. Извънреден труд. 

30. Почивки. Отпуски – понятие и видове. 

31. Платен годишен отпуск. Понятие, предпоставки, видове платен годишен отпуск. 

32. Ред за ползване на платения годишен отпуск. 

33. Отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения. Отпуск за 

временна неработоспособност. 

34. Отпуски за майчинство. 

35. Учебни отпуски. 

36. Трудова дисциплина. Дисциплинарна отговорност. 

37. Видове дисциплинарни наказания. Нормативни критерии за определяне на 

дисциплинарно наказание. 

38. Ред и срокове за реализиране на дисциплинарна отговорност. 

39. Имуществена отговорност на работника или служителя.  

40. Ред за осъществяване на ограничената имуществена отговорност. 

41. Имуществена отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука и 

професионална болест. 

42. Здравословни и безопасни условия на труд. 

43. Специална закрила на някои категории работници и служители. 

44. Трудово възнаграждение. Понятие, видове. 

45. Обезщетения по трудовото правоотношение. Понятие, видове. Обезщетения, 

дължими от работника или служителя. 

46. Трудов стаж – понятие, изключения, изчисляване. 

47. Прекратяване на трудовото правоотношение. Общи основания за прекратяване.  

48. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя. 

49. Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя.  

50. Право на подбор. Предварителна закрила при уволнение. 

51. Правна защита срещу незаконно уволнение. Индивидуални трудови спорове – 

предмет, характеристика и ред за решаването им. Подсъдност. Давност. 

Особености на производството по трудови дела.  

52. Контрол за спазване на трудовото законодателство и отговорност за неговото 

нарушаване. 

53. Професионално сдружаване. Цели на синдикалните и работодателски 

организации.  

54. Тристранно сътрудничество. 
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55. Колективен трудов договор, понятие. Преговори за сключването му, отговорност 

за неизпълнение на преддоговорни задължения от работодателската страна. 

56. Сключване на колективен трудов договор, действие. Недействителност. Искове за 

неизпълнение на колективнодоговорни клаузи.  

57. Колективни трудови спорове – понятие, страни и ред за решаването им. 

58.  Доброволни средства за уреждане на колективните трудови спорове. 

59. Стачка и локаут. 

 


