V. ИЗДАДЕНИ КНИГИ ОТ ЕТ „ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ“
Колективният трудов договор и договарянето на работната заплата (практически проблеми) Модел на колективен трудов договор
ст.н.с.к.ик.н.Горан Банков.
Оценка на индивидуалните резултати. Срочен трудов договор. Ръководство за оценяващия. Ръководство за приемане на нови сътрудници,
прилагани в предприятието Гран мулен сторион и в Популярната Провалсанска и Корсиканска банка във Франция. Информация за VХ конгрес на
Европейската асоциация по мениджмънт на персонала, състоял се от 17 до
21 юни 1991 г.
Основни подходи и механизми за разработване на вътрешни правила за
работната заплата в предприятията и организациите. Модел на вътрешни правила ст.н.с.к.ик.н.Георги П.Георгиев
Управление на човешките ресурси на предприятието при конюктурните пазарно-икономически условия в Германия проф. д-р йоахим Хенце.
Проблеми при договарянето на работната заплата и варианти за решения ст.н.с.к.ик.н.Георги П.Георгиев
Дирекцията по персонала: цели, функции и организация адаптиран откъс
от кн. на Силвио Маруло „Наръчник по управление на персонала“.
С критичен поглед към системата за подбор на управители на еднолични търговски дружества ст.н.с.Ганчо Попов, к.ик
Управлението на човешките ресурси в корпорацията Тойота Митшу Киношита, Генерален мениджър на отдела по човешките ресурси
Предвиждащото управление на персонала и оценката на ръководителите проф. Жан Диверез
Управление на персонала: Световни конгреси - Сан Франциско 1994; Хонконг 1996; Европейски конгреси: Хамбург 1995; Лисабон 1997.
Нови концепции. Водещ опит.
Европейски стандарти за управление на персонала. Управлението на човешките ресурси в Европа - автор Франк Бурноа, Париж; Нови предизвикателства и ново виждане за управлението на персонала - авт. Педро Мендеш,
Лисабон; Планиране на човешките ресурси, разработка на Института по мениджмънт на |персонала (IPM), Лондон
Практическо помагало за завеждащ „Личен състав“. Трудово законодателство. А. Цонева, експерт в МТСГ
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17-ти конгрес наЕАУП (Европейска асоциация по управление на персонала) „
Инвестирането в хората - Андрю Мейо;
Довиждане на „Евро“ до „Евро-дисни“ Тимоти Удлф;
Интегрирането срещу доминирането - опит при управлението на човешките
ресурси - Свен Зоепф;
Мениджмънт на човешките ресурси - Крис Бруствр
Цели и задачи на дирекция „Персонал“-Катрин Рай ли ,
Информационни системи за управление на човешките ресурси - Чарлз Летман;
Какъв може да бъде приносът на Директора по персонала в Управителния съвет - Калин Кълсън
Регулиране нарастването и образуването на работната заплата
ст.н.с. Г.Банков
Въпроси и отговори по регулиране нарастването и образуването на
средствата за работна заплата. Разяснения на МТСГ Теменужка Златанова
Професионалната квалификация на персонала - проблеми на фирмата
проф. К.Спасов
Мениджърът (Личност, общуване, психопрофилактика)
доц; П.Василев
Американски, японски и европейски системи за управление на персонала
к.ик.н. Нако Стефанов
Уредба на трудовите отношения в Кодекса на труда
ст.н.с. Никола Йосифов
Уредба на трудовите правоотношенията учителите
ст.н.с. Никола Йосифов
Управлението: конфликти и парадокс Иван Петровски
Подбор и оценяване на учителите в развитите страни к.п.н. Росица Милянкова
Директорът на училището доц. Нено Ненов и ст.н,с. Виолета Мирчева
Образуване на средствата за работната заплата през 1999 г.
Т. Златанова, МТСП Нормативна уредба
Ориентиране, подбор, обучение и стандарти за компетентност
проф. д-р К. Спасов, доц. д-р В. Савов, prof. J. Beneteau
Компютърни технологии за подбор на персонала, опита на САЩ
под редакцията на ст.н.с.д-р Г. Попов
199

Здравното осигуряване - коментари и казуси
Л. Тодорова, Г. Харалампиева НЗОК, приложение: Закон за здр. осигуряване,
декл. №1, 2, 3
Новото в организационното устройство на администрацията
cт. н. с. д-р Г. Георгиев, МТСП
Подходи за ефективно управление на персонала, опита на Хонг-Конг и
САЩ под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Професионалното развитие - ориентиране, кариера, развитие
проф. д-р К. Спасов
Всичко за длъжностната характеристика, приложение - модели на длъжностни характеристики
cт. н. с. д-р Г. Георгиев, МТСП
Управлението на човешките ресурси - в Азия и Тихоокеанския регион под
редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Мениджмънт на човешките ресурси в Швейцария Нестле - подбор за
международна кариера под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Образуване на средствата за работната заплата през 1999 г. Т. Златанова, МТСП Нормативна уредба
Новото в общественото осигуряване Ем. Иванова, НОИ Актуализирана
нормативна уредба
Счетоводно отчитане на социалното осигуряване ст.н.с. д-р И. Савчев
Държавно обществено осигуряване - писма-указания на НОИ - 1996-1998 г.
Ем. Иванова, НОИ
Национална класификация на професиите. Помагало за практическо прилагане.
ст.н.с. д.р Г. Георгиев
Статут и правен режим на държавния служител
Cт. Симеонова, н-к отдел в МТСП Закон за държавния служител
Всичко за длъжностната характеристика, приложение - модели на длъжностни характеристики, cm. н. с. д-р Г. Георгиев, МТСП
Управлението на човешките ресурси - в Азия и Тихоокеанския регион под
редакцията на ст.н. с. д-р Г. Попов
Мениджмънт на човешките ресурси в Швейцария Нестле - подбор за
международна кариера, под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Управление на човешките ресурси - световни тенденции, Т. Сателбергер,
Р. Рудман
Обучението на персонала - добра инвестиция за компанията. Опита на
САЩ под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
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Европейските стандарти за управление на персонала. Предизвикателство за България.
Мениджмънт на персонала в Европа през следващото хилядолетие.Мотивиране на персонала под редакцията на ст.н. с. д-р Г. Попов
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2000 г.
- указания с казуси на НОИ. 12 примера с таблици за определяне на осигурителния доход.
Ръководство за анализ на работното място и изготвяне на длъжностна характеристика, Примерни модели на длъжностни характеристики
доц. д-р Нако Стефанов
Интервюто при подбора и оценяването на персонала Авторизиран превод
на В. Попова от английски език
Управление на човешките ресурси - световни тенденции Т. Сателбергер,
Р. Рудман
Насоки за усъвършенстване на човешкия фактор при управление на качеството д-р Н. Стефанов
Човешкият потенциал и структурната реформа М. Мампьр - САЩ, Д.
Блекбърн-Англия, Ц. Негиши- Япония и др.
Оценка на дейността на сътрудниците практическо ръководство д-р Н.
Стефанов
Компютърни технологии за подбор на персонала. Опита на САЩ ст. н. с.
д-р Ганчо Попов
Професионалната квалификация на персонала, Проблеми на фирмата
проф. д-р К, Спасов
Пазар и заетост на работната сила. Политика, проблеми, опит, решения
проф. д-р К. Спасов
Европейските стандарти за управление на персонала. Предизвикателство за България ст. н. с. д-р Г.Попов
Професионално развитие. Ориентиране, квалификация, кариера
проф. д-р К. Спасов
Работната заплата в търговските дружества.през 2002 г. Автор: Т. Златанова. Приложение:Наредба за образуване на средствата за работна заплата през 2002
Новото в методиката на НСИ за 2002 г. Автор Димитър Фратев. Приложение: Методика за изчисляване коефициента на изменението.през 2002 г.
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Социо-функционални параметри на организацията - анализ, стандарти,
управление. доц. д-р Нако Стефанов.
Работно време, почивки, отпуски, трудоустрояване. Практически съвети по прилагане на нормативната уредба. Приложение: Наредба за работното време, почивките и отпуските и Наредба за трудоустрояването.
Стефанка Симеонова
Закон за насърчаване на заетостта, в сила от 01.01.2002 г. Коментар на
новия Закона за насърчаваме на заетостта. Петя Трифонова, мл.експерт
в МТСП.
Възможности и подходи за насърчаване на заетостта. Автор Петя Трифонова.
Приложение: Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
Самоанализ на мениджъра. Тестове за самоопознаване. Автор доц. д-р П.
Василев
Евроинтеграцията и управлението на човешките ресурси в България:
образование и реализация, проблеми и перспективи, мотивиране.
Сборник доклади от Х-та Национална конференция м. октомври 2001г.
Управление на човешките ресурси. Световен опит. Дейвид Блекбърн, Йошитака Йонаяма, Александър Сейтов, Владимир Герчиков, Соня Вайс. Сборник
доклади от Х-та Национална конференция м. октомври 2001 г.
Кодекс за задължителното обществено осигуряване, в сила от 01.01.2002 г.
Коментар по измененията и допълненията в К300/ДВ, бр.1/2002/,
Митьо Кисьов, експерт по социално осигуряване.
Годишно определяне на окончателния размер на осигурителния доход
за държавно обществено и здравно осигуряване за 2001 г. С пример за
попълване на табл.1 за обществено и табл.2 за здравно осигуряване, Митьо Кисьов, експерт по социално осигуряване.
Социален мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности, системи
и организации Автор проф. д-р К. Спасов
Управление на човешките ресурси в условията на глобализация. Опитът
на Европейския съюз под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Мениджърът: качества, стил психохигиена, Автор доц. д-р П. Василев
Управление на кариерата и професионалното израстване доц. д-р Н. Стефанов
Новото в Кодекса на труда. Коментар на промените. Cт. Симеонова, н-к
отдел МТСП. Приложение: Актуализиран Кодекс на труда.
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Стратегическо управление на човешките ресурси - практическо ръководство
доц. д-р Н. Стефанов
Ръководство за търсене и подбор на сътрудници - практически подходи.
доц. д-р Нако Стефанов
Трудови злополуки - права и задължения на осигурителите, осигурените
и институциите. Приложение: Нормативната уредба А. Цонева
Мениджмънт на човешките ресурси в Испания - подбор, обучение, подготовка, организация на труда под редакцията на ст.н.с. д-р Г. Попов
Мениджмънт на персонала, фирменото управление на персонала в Япония д-р Н.Стефанов
Управлението на човешкия фактор в условията на криза и преструктуриран д-р Н. Стефанов, Ц. Негиши, д-р Л.Дамянова, доц. д-р Хр. Колева
Обаянието на мениджъра - изкуството да се създава образ - имидж
доц. д-р П. Василев
Управление на персонала: Америка, Япония, Европа. Уроци за България.
Стратегии, системи, технологии д-р Н. Стефанов
Дирекцията по управление на човешките ресурси ст.н.с. д-р Г. Попов
Нови концепции в управлението на човешките ресурси М. Жорас и Ж. Перо
Управлението на персонала във фирми, инвестирали в България - сборник доклади
Оценка на качеството на човешките ресурси проф. П. Кандо - Франция
Европейски стандарти за управление на персонала Фр. Бурноа - Франция
и П. Мендеш - Португалия
Система за управление на персонала: Подсистеми, технология, мотивиране ст.н.с д-р Г. Попов
Мениджмънт на персонала. Стратегия на „Управленско-консултантска
матрица“ д-р Н. Стефанов
Управление на човешките ресурси в Азия и Тихоокеанския регион cт.н.с.
д-р Ганчо Попов
Семейни помощи за деца. В сила от 1 април 2002.
Ст. Симеонова, Ас. Петкова, П. Гълъбова
Социо-функционални параметри на организацията, в т.ч. анализ, стандарти, управление. Автор доц. д-р Н. Стефанов
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Работната заплата в търговските дружества през 2002 г. Наредба за
образуване на средствата за работна заплата.през 2002 г., Автор Т. Златанова
Новото в методиката на НСИ за 2002 г. Методика за преизчисляване в
съпоставими цени обема на продажбите.през 2002 г. Автор Д. Фратев
Новото в Кодекса на труда. Коментар на промените. Приложение: Актуализиран Кодекс на труда. Автор: Cт. Симеонова, н-к отдел МТСП.
Наредбите по приложение на Кодекса за задължително обществено осигуряване, коментар, примери и казуси
М. Кисьов, главен директор на СУСО Пълен текст на нормативните документи
Дирекцията по управление на човешките ресурси ст.н.с. д-р Г. Попов
Нови концепции в управлението на човешките ресурси М. Жорас и Ж. Перо
Обществените поръчки. 1. Подходи за прилагане на промените в ЗОП.
М. Кривачка. Приложение: Актуализиран ЗОП, Наредба за Водене на
регистрите в ОП, Наредба за възлагане на ОП под прагове...от ЗОП.
2. Счетоводното отчитане. Автор: ст.н.с.д-р Й.Савчев
Обществено и здравно осигуряване, 2002 г. Осигурителни вноски и фондове;
осигурителен доход; вноски от осигурители, осигурени и самоосигуряващи се.
Митьо Кисьов, експерт по социално осигуряване.
Семейни помощи за деца Ст. Симеонова, Ас. Петкова, П.Гълъбова
Приложение: Закон за семейните помощи, в сила от 01.04.2002 г.
Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца.
Указания на H01/I. Коментар с примери и казуси. Аспасия Петкова
Атестирането на служителите в държавната администрация.
Автор: Ирена Борисова, МС .Приложение: Наредба за условията и реда за
атестиране на служителите в държавната администрация, ДВ бр.54/2002 г.
Социална политика. Автор проф. Кирил Спасов
Управлението на човешките ресурси в съответствие с Европейските стандарти.
Сборник доклади от Xl-та Национална конференция м. септември 2002 г.
Българският мениджмънт на човешките ресурси - опит, проблеми, тенденции. Сборник доклади от Xll-тa Национална конференция, октомври 2003
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Поведенческа компетентност в деловата среда Диана Стефанова, психолог
Национална класификация на професиите „НКП“
Национална класификация на икономическите дейности „НКИД“-2003
Регистрация на трудовите договори в НОИ от 02.01.2003 г.
Пълна нормативна уредба. Аспасия Петкова, методолог в НОИ
Управление на човешките ресурси в съответствие с европейските
стандарти
Сборник доклади от Xl-та Национална конференция, септември 2002
Самоанализ на мениджъра. Тестове за самоопознаване. П.Василев
Осигурителен доход, осигурителен стаж, осигурителни книжки 2004г.
Аспасия Петкова, директор в НОИ
Приложение: Нормативна уредба.
Новото в социалното и Здравното осигуряване през 2004г. Аспасия Петкова, директор в НОИ Приложение: Нормативна уредба.
Управление на човешките ресурси в малките и средните фирми под редакцията на ст.н с. д-р Г. Попов. Превод от полски език В. Деянова
Практическо ръководство за завеждащи „Личен състав“ Г. Мушкаров.
Трето допълнено и изменено издание 2004 г.
Новото в Новия закон за обществените поръчки М Кривачка. Приложение:
Закон за обществените поръчки,. в сила от 01.10.2004г.
Атестация на служителите в държавната администрация - подбор,
оценка, атестация, кариерно развитие, заплащане ст.н.с. Тодор Дудов,
доц. д-р В. Савов.
Приложение: Нормативна уредба към 15 март 2004 г.
Актуални нормативни актове по безопасност и здраве при рабога. Закон. Наредби. Май 2004 г. Представени от Димитьр Димтров, диретор в ИА
„ГИТ“
Възможности за обективизиране на персоналните оценки -методика,
техника, практики. ст.н.с. д-р Г. Попов
Ръководство за разработване на длъжностни характеристики. Примерни модели на длъжностни характеристики доц. д-р В. Савов, доц. д-р В. Златев
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