
Конспект за изпит по трудово право 

№ Въпрос 

1. Предмет и система на трудовото право като правен отрасъл, като наука и като 

учебна дисциплина. Функции на трудовото право. 

2. Метод на правно регулиране на трудовото право. 

3. Източници на трудовото право – понятие, обща характеристика, видове. 

Особености на недържавните източници на трудовото право. 

4. Основни принципи на трудовото право. 

5. Трудово правоотношение – понятие, обща характеристика, видове.  

6. Индивидуално трудово правоотношение – понятие, правна характеристика. 

7. Работникът или служителят като страна на индивидуално трудово 

правоотношение. 

8. Работодателят като страна на индивидуално трудово правоотношение. 

9. Съдържание на индивидуалното трудово правоотношение. 

10. Основания за възникване на индивидуално трудово правоотношение – 

понятие, правна характеристика, видове. 

11. Трудов договор – понятие, правна характеристика. 

12. Сключване и съдържание на трудовия договор.  

13. Срочни трудови договори. 

14. Трудов договор за изпитване.  

15. Трудов договор с условие за обучение. Трудов договор за стажуване. 

16. Трудов договор за надомна работа. Трудов договор за работа от разстояние. 

17. Трудов договор с предприятие за временна работа. 

18. Допълнителни трудови договори. 

19. Конкурсът като основание за възникване на индивидуално трудово 

правоотношение. 

20. Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово 

правоотношение. 

21. Недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово 

правоотношение.  

22. Изменение на трудовата функция. 

23. Изменение на мястото на работа. 

24. Изменение на работодателя по трудовото правоотношение. 

25. Трудова книжка. 



26. Работно време – понятие и обща правна характеристика. Почивки. 

27. Видове работно време. 

28. Извънреден труд. 

29. Отпуски – понятие, правна характеристика, видове. 

30. Платен годишен отпуск – понятие, видове, ред за упражняване на правото на 

отпуск. 

31. Целеви отпуски за интереси извън трудовото правоотношение – понятие, 

обща характеристика, видове, ред за упражняване на отпуска.  

32. Целеви отпуски свързани свързани с майчинство и с временна 

неработоспособност. Понятие, обща характеристика, видове, ред за 

упражняване на отпуска. 

33. Трудово възнаграждение – понятие, правна характеристика, видове. Системи 

за определяне на трудовото възнаграждение. 

34. Индивидуална работна заплата – понятие, съставки, ред за определяне. 

35. Ред и гаранции за изплащане на индивидуалната работна заплата. 

36. Компенсационни, гаранционни и плащания свързани със социално -битово и 

културно обслужване на работника и служителя по трудовото 

правоотношение.  

37. Безопасни и здравословни условия на труда – понятие, правна 

характеристика, видове. Право на здравословни и безопасни условия на труд. 

38. Общи правила за безопасните и здравословни условия на труд.  

39. Специална закрила на труда на непълнолетните работници и служители. 

40. Специална закрила на труда на жените. 

41. Специална закрила на труда на лицата с намалена работоспособност. 

42. Професионална квалификация – понятие, правна характеристика, значение. 

Задължения на страните по трудовото правоотношение относно 

професионалната квалификация.  

43. Форми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация и 

за преквалификация. 

44. Трудова дисциплина – понятие, правна характеристика. Методи за укрепване 

на трудовата дисциплина. 

45. Дисциплинарна отговорност – понятие, правна характеристика, 

предпоставки, ред за налагане. 

46. Ред за налагане на дисциплинарна отговорност. 

47. Имуществена отговорност на работника или служителя – понятие, правна 

характеристика, общи предпоставки, видове. 

48. Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя – 

понятие, предпоставки, размер. 



49. Ред за налагане на имуществената отговорност на работника или служителя. 

50. Имуществена отговорност на работодателя при увреждане на здравето или 

смърт на работника или служителя. 

51. Имуществена отговорност на работодателя при нарушаване на правата на 

работника или служителя по трудовото правоотношение. 

52. Общи основания за прекратяване на трудовия договор – понятие, обща 

характеристика, видове.  

53. Специфични основания за прекратяване на срочните трудови 

правоотношения. 

54. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя с 

предизвестие. 

55. Прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без 

предизвестие – понятие, правна характеристика, основания. 

56. Уволнение с предизвестие – понятие, правна характеристика, ред. 

57. Уволнение с предизвестие по причини у работодателя. 

58. Основания за уволнение с предизвестие по причини у работника или 

служителя. 

59. Уволнение без предизвестие -- понятие, правна характеристика, основания, 

ред. 

60. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. 

61. Предварителна закрила при уволнение. 

62. Правна защита срещу незаконно уволнение – понятие, правна 

характеристика, способи. 

63. Иск за отмяна на незаконно уволнение. Иск за възстановяване на работа. 

64. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на 

основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.  

65. Активна политика на пазара на труда. 

66. Трудов стаж. 

67. Индивидуални трудови спорове – понятие, правна характеристика, видове. 

Ред за разглеждане на индивидуалните трудови спорове. 

68. Колективно трудово правоотношение – понятие, правна характеристика, 

съдържание. Страни по колективните трудови правоотношения. 

69. Правен режим на сдружаването на работниците и служителите. 

70. Правен режим на сдружаването на работодателите. 

71. Тристранно сътрудничество в трудовите отношения. 

72. Представители на работниците и служителите по трудовите правоотношения. 



73. Информиране и консултиране с работниците и служителите. 

74. Колективно преговаряне – същност, обществени функции, равнища. 

Колективен трудов договор – понятие, правна характеристика, съдържание, 

страни. 

75. Ред за сключване, действие и гаранции за изпълнението на колективния 

трудов договор. 

76. Колективни трудови спорове – понятие, правна характеристика, видове. 

77. Способи за доброволно уреждане на колективните трудови спорове. 

78. Стачка – понятие, правна характеристика, видове. Ред и правни гаранции за 

провеждане на стачка. 

79. Незаконност на стачката. Правни последици от участието в законна и в 

незаконна стачка. Локаут. 

80. Контрол за спазване на правната уредба на трудовите отношения – понятие, 

обществени функции, органи. Права и задължения на контролните органи. 

81. Принудителни административни мерки при нарушаване на правната уредба 

на трудовите отношения. 

82. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на правната уредба 

на трудовите правоотношения – понятие, предпоставки, субекти, състави, 

видове. 

83. Ред за налагане на административнонаказателната отговорност за 

нарушаване на правната уредба на трудовите отношения и за изпълнение на 

наложените наказания. 
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