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І. А Н О Т А Ц И Я 

 

 Дисциплината „Трудово и осигурително право“ е предназначена за обучение на 

студентите от ОКС “Бакалавър“, специалност „Съдебна администрация“.  

В нея са включени базисни за трудовото и осигурително законодателство теми, 

които разглеждат отделни основни правни институти и съответните правни отноше-

ния. Ключовите теми в дисциплината са свързани с трудовото правоотношение, трудо-

вия договор, работното време, почивките и отпуските, трудовата дисциплина; прекра-

тяването на трудовите правоотношения, осигурителните правоотношения и техните 

субекти, осигурените социални рискове, осигурителните вноски и осигурителния доход, 

осигурителните обезщетения,пенсионно и здравно осигуряване.  

С преподавания материал се цели студентите да получат актуални и стабилни 

знания в областта на трудовото и осигурително законодателство, реално и изключи-

телно необходими в бъдещата им практика. 

Лекционният курс е изцяло разработен в съответствие с динамиката на проме-

нящото се законодателство и в този смисъл предоставя актуална информация за нор-

мативната уредба, като същевременно предлага и научен анализ на утвърдени за двата 

отрасъла теоретични постановки. 

Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Трудово и осигурител-

но право” от студентите, могат да се обобщят в следните параметри: придобиване на 

познания за базисните институти на трудовото и осигурителното законодателство и 

разбиране на тяхната същност; реално приложение на придобитите правни знания пос-

редством практическото им транспортиране в специализираните  управленски дисцип-

лини; формиране на умение за  боравене със специализирани правни актове /КТ, КСО и 

др., както и подзаконова нормативна уредба/, надграждане на управленските познания и 

обвързването им с правната теория и законодателство, тъклуване и прилагане в прак-

тика на актуалната нормативната уредба и прилагането й в работата. 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

Тема 1. Предмет на трудовото право. Метод на правно 

регулиране. Източници на трудовото право. Трудово 

правоотношение.  

3 2  

1.1 Предмет, метод, източници на трудовото право.     

1.2 Трудово правоотношение    

Тема 2. Трудов договор 3 2  

2.1 Обща характеристика. Сключване на договора.    

2.2 Съдържание на трудовия договор.    

2.3 Видове трудови договори.    

Тема 3. Работно време. Почивки. Отпуски 3 2  

3.1 Понятие за работно време . Видове работно време.    

3.2 Същност на почивките и видове почивки.    

3.3 Същност на отпуските и видове отпуски.    
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ТЕМА 4. Трудово възнаграждение 3 2  

4.1 Обща характеристика    

4.2 Допълнителни и други трудови възнаграждения    

ТЕМА 5. Трудова дисциплина и дисциплинарна отго-

ворност  
3 2  

5.1 Понятието трудова дисциплина    

5.2 
Понятие за дисциплинарна отговорност. Нарушение на 

трудовата дисциплина. Видове нарушения 
   

5.3 Дисциплинарни наказания- видове, ред за налагане .    

ТЕМА 6.  Имуществена отговорност на страните по 

трудовото правоотношение  
3 2  

6.1 Имуществена отговорност на работодател    

6.2 Имуществена отговорност на работника или служителя    

ТЕМА 7. Прекратяване на трудовите правоотношения 3 2  

7.1 Обща характеристика    

7.2 Видове прекратяване    

ТЕМА 8. Обща характеристика на осигурителното 

право. Осигурителни правоотношения 
3 2  

8.1 

Понятие и видове обществено осигуряване. Осигурителна 

система. Предмет, метод и източници на осигурителното 

право. 

   

8.2 
 Осигурителни правоотношения – понятие, елементи и 

видове осигурителни правоотношения 
   

ТЕМА 9. Осигурени лица. Осигурители. Осигурителни 

органи. 
3 2  

9.1 Осигурени лица – понятие и видове.    

9.2 Осигурители – понятие и видове. Осигурителни органи.    

ТЕМА 10. Осигурени социални рискове 3 2  

10.1 
Осигурен социален риск- същност и характеристики. 

Осигурителен случай 
   

10.2 Видове осигурителни социални рискове.    

     

ТЕМА 11.   Осигурителни вноски. Осигурителен доход. 

Осигурителен стаж 
3 2  

11.1 

 Осигурителните вноски- понятие  и белези на осигури-

телните вноски. Разпределение, срокове и ред за  внася-

не на осигурителните вноски. 

   

11.2 

Осигурителен доход – понятие, същност, осигурител-

ноправно значение. Минимален и максимален размер на 

осигурителния доход. 

   

11.3 
Осигурителен стаж - понятие и видове осигурителен 

стаж. Изчисляване и доказване на осигурителен стаж. 
   

ТЕМА 12. Краткосрочно осигуряване 3 2  

12.1 
Обща характеристика на краткосрочното осигурява-

не.Същност и белези на осигурителните обезщетения 
   

12.2 Видове осигурителни обезщетения    
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ТЕМА 13. Пенсионно осигуряване. Видове пенсии. 

Пенсионно производство 
3 2  

13.1 
Пенсионно осигуряване – същност, стълбове на пенси-

онната система.  
   

13.2 
Пенсия – понятие, общи правила за пенсиите. Отделни 

видове пенсии 
   

13.3 
Пенсионното производство - същност и етапи. Ред за от-

пускане и изменение на пенсията. 
   

ТЕМА 14. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

3 3  

14.1 Допълнително задължително пенсионно осигуряване    

14.2 Допълнително доброволно пенсионно осигуряване    

     

ТЕМА 15. Здравно осигуряване.Задължително здравно 

осигуряване. Доброволно здравно осигуряване. 
3 2  

15.1 

Обща характеристика на здравното осигуряване – поня-

тие,видове, източници. Задължително здравно осигуря-

ване - осигурени лица, осигурители, изпълнители на ме-

дицинска помощ и съсловни организации. 

   

15.2 

Осигурени социални рискове по задължителното здрав-

ноосигуряване. Здравноосигурителни вноски - същност и 

ред за внасяне. 

   

15.3 
Механизъм за провеждане на задължителното здравно 

осигуряване. 
   

15.4 Доброволно здравно осигуряване    

                                                                                                  Общо: 45 30  

 

 

 

 

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

 

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Тест  2 30 

1.2. Работа с нормативни актове  2 30 

1.3. Решаване на казуси и практически задачи 2      20 

1.4. Домашна работа – писмена по зададена конкретна задача 1 40 

Общо за семестриален контрол: 7 100 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 65 

 Общо за сесиен контрол: 1 65 

 Общо за всички форми на контрол: 8    165 
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