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АНОТАЦИЯ 

Обучението по осигурително право предоставя на студентите теоретични и 

практически познания относно осигурителните правоотношения, предмет на уреждане от 

трудовото право.    

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на обучението е запознаване на студентите с учението за осигурителното 

право. Придобиват знания относно: предмета, методите, системата, основните принципи 

на осигурителното право. Относно осигурените социални рискове, осигурителните 

правоотношения, осигурените лица, осигурителите и осигурителните органи, 

осигурителни вноски и осигурителен доход, относно краткосрочното и дългосрочно 

обществено осигуряване и плащанията по тях, пенсионно производство, здравното 

осигуряване, осигурителноправните спорове и контрола за спазване на осигурителното 

законодателство. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Изучаването на дисциплината осигурително право предпоставя предварителни 

познания по обща теория на правото, административно право, административен процес, 

гражданско право, обща част, облигационно право, трудово 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. 

 



 2 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредит

и 

редовно обучение задочно 

обучение 

л с у общ л с у об

щ 

Право Задължителн

а 

5 40 35  75 45   45 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ПРАВО 

Тема 1. Предмет на осигурителното право. Понятие и обща характеристика на 

общественото осигуряване. Източници. 

Тема 2. Система и функция на обществено осигуряване. Осигурителни фондове. 

Осигурителни органи. Основни осигурителноправни понятия. 

Тема 3. Основни принципи на основното задължително общественото осигуряване. 

Тема4. Осигурени социални рискове- понятие. Видове осигурени социални рискове. 

Осигурителноправно значение 

Тема 5. Осигурителни правоотношения. Видове. Субекти, възникване, съдържание и 

прекратяване на осигурителните правоотношения. Осигурителен стаж. 

 

II.ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Тема 6 Осигурени социални рискове- понятие. Видове осигурени социални рискове. 

Осигурителноправно значение. 

Тема 7. Кръг на осигурените лица. Осигурени лица. Самоосигуряващи се лица. 

Тема 8. Осигурители, осигурителен орган 

Тема 9. Парични обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване. Право 

на обезщетение. Срок за изплащане на обезщетението. Определяне на обезщетението. 

Тема 10 Осигуровка “общо заболяване”. Понятие. Осигурителноправно значение. 

Тема 11. Осигуряване за “трудова злополука” и “професионална болест”. Понятие. 

Осигурителноправно значение. 

Тема 12 Осигуровка “майчинство”. Понятие. Осигурителноправно значение. 

Тема 13 . Осигуровка “безработица”. Понятие. Осигурителноправно значение. 

Тема 14. Други краткосрочни осигуровки (карантина, гледане на болен член на 

семейството, придружаване за лечение, помощи за смърт и за погребение и др.) 

Тема 15 Пенсии - понятие, основни общи правила. Видове пенсии. 

Тема 16. Пенсии за осигурителен стаж и възраст. Предпоставки за придобиване на право 
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на пенсия. Критерии за определяне размера на пенсията. 

Тема 17. Пенсии за инвалидност. Предпоставки за придобиване на право на пенсия. 

Критерии за определяне размера на пенсията. 

Тема 18. Наследствени пенсии. Предпоставки за придобиване на право на пенсия. 

Критерии за определяне размера на пенсията. 

Тема 17. Пенсии, несвързани с трудовата дейност. Предпоставки за придобиване на право 

на пенсия. Критерии за определяне размера на пенсията. 

Тема 18. Пенсионно производство. Ред за отпускане и изменение на пенсията. Спиране на 

пенсията. Прекратяване на пенсията. 

 

III.ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Тема 19 Допълнително задължително обществено осигуряване 

Тема 20 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване 

Тема 21 Допълнително доброволно осигуряване за безработица 

 

IV.ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

V.КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ НА 

ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 

Тема 22 Контрол по спазването на нормативните разпоредби по държавното обществено 

осигуряване. Спорове. 

Тема 23 Отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство. 

 

 

 

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 семестриална оценка. 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  

  

  

 LW 402 

 ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 

 Лектор:  доц. д-р Радостина Иванова 

 

 

1.  
Предмет, метод и система на осигурителното право. Функции на осигурителното право. 

2. Обществено осигуряване – понятие. Необходимост от обществено 

осигуряване. Задължително и доброволно обществено осигуряване. 

3. Принципи на общественото осигуряване. 

4. Източници на осигурителното право.  

5. Осигурителни правоотношения – понятие, правна характеристика, видове.  

6. Финансово устройство и управление на ДОО. Осигурителни фондове. Бюджет 

на ДОО. 

7. Осигурителни правоотношения по ДОО.  

8. Осигурител – понятие, правна характеристика, видове, осигурителен орган по 

ДОО,  

9. Осигурени лица. Осигурени лица на основание полагане на зависим труд – 

понятие, правна характеристика, категории. Осигурени лица на основание 

осъществяване на независима трудова дейност – понятие,  правна 

характеристика, категории. 

10. Осигурени морски лица. 

11. Осигурително правоотношение по набиране на средствата за общественото 

осигуряване. 

12. Осигурително правоотношение по разходване на средствата по общественото 

осигуряване.  

13. Осигурително правоотношение на самоосигуряващите се лица.  

14. Осигурителен доход. 

15. Осигурителни вноски.  

16. Осигурителен стаж – понятие и  правна характеристика.  

17. Осигурени социални рискове – понятие и видове. Осигурителни случаи. 

18. Трудова злополука. Приравнени случаи. Ред за установяване на трудовата 

злополука. 
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19. Професионална болест – понятие и правна характеристика. Ред за 

установяване.  

20. Безработица – понятие, правна характеристика, ред за установяване.  

21. Общо заболяване и приравнени на него случаи – понятие, правна 

характеристика, ред за установяване. 

22. Майчинство – понятие, правна характеристика, ред за установяване.   

23.  Старост и смърт – понятие, правна характеристика, ред за установяване. 

24. Неработоспособност - понятие, обща характеристика, видове.  

25. Краткосрочно обществено осигуряване – понятие и обща характеристика. 

26. Обезщетения при временна неработоспособност и при временно намалена 

работоспособност – предназначение, предпоставки, размер и продължителност 

на изплащане. 

27. Обезщетения при майчинство – обща характеристика и предназначение, 

видове обезщетения за майчинство, субекти на правото на обезщетение.  

28. Обезщетение при трудоустрояване поради бременност, кърмене или напреднал 

етап на лечение ин-витро – предназначение, субекти, предпоставки, размер и 

продължителност на изплащане. 

29. Обезщетение за бременност и раждане – предназначение, субекти, 

предпоставки, размер и продължителност на изплащане.  

30. Обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – предназначение, 

субекти, предпоставки, размер и продължителност на изплащане.  

31. Обезщетение за времето на отпуск по бащинство – предназначение, субекти, 

предпоставки, размер и продължителност на изплащане. 

32. Обезщетение при осиновяване на дете до 5 години – предназначение, субекти, 

предпоставки, размер и продължителност на изплащане.  

33. Обезщетение при безработица – предназначение, предпоставки, размер, 

продължителност на изплащане. 

34. Производство по отпускане на обезщетенията по краткосрочното осигуряване. 

35. Спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на обезщетенията по 

краткосрочното осигуряване. 

36. Спорове по краткосрочното осигуряване и ред за решаването им. 

Разграничение със споровете относно експертизата на неработоспособността. 

37. Пенсии. Общи правила за пенсиите. 

38. Пенсия за осигурителен стаж и възраст.  

39. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване. 

40. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. 
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41. Наследствени пенсии – понятие, разграничение с наследяването, предпоставки 

за придобиване на правото на наследствена пенсия (общи и специални – за 

отделните категории наследници), критерии за определяне размера на 

наследствената пенсия. 

42. Пенсии, несвързани с трудова дейност – понятие, правна същност, 

финансиране, видове. 

43. Социална пенсия за старост и персонални пенсии – предпоставки и размери.  

44. Военноинвалидна пенсия, гражданскоинвалидна пенсия, социална пенсия за 

инвалидност – предпоставки и размери. 

45. Пенсионно производство – понятие и обща характеристика на пенсионното 

производство, пенсионни органи и тяхната компетентност. Отпускане на 

пенсиите. 

46. Изменение, спиране и възобновяване на пенсиите. 

47. Осъвременяване, прекратяване и възстановяване на пенсиите. 

48. Спорове по дългосрочното осигуряване и ред за решаването им. 

49. Допълнително задължително пенсионно осигуряване. Обща характеристика и 

предназначение. Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове. 

Кръг на осигурените лица. Принципи на ДЗПО. 

50. Права по допълнителното задължително пенсионно осигуряване - 

допълнителна пенсия за осигурителен стаж и възраст – предпоставки и 

критерии за определяне на размера, срочна пенсия за ранно пенсиониране – 

предпоставки и критерии за определяне на размера, други права на 

осигурените лица и техните наследници. 

51. Допълнително доброволно социално осигуряване – понятие и обща 

характеристика. 

52. Доброволно пенсионно осигуряване – субекти, рискове, право на пенсия – 

предпоставки и размери, други права на осигурените, права на наследниците. 

53. Доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация. 

Права на осигурените и техните наследници.  

54. Понятие и същност на здравното осигуряване. Принципи на здравното 

осигуряване.  

55. Осигурени здравни рискове. Здравноосигурени лица. Правоотношения по 

здравното осигуряване.    

56. Здравноосигурителни престации. Понятие и същност.  
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