Конспект Осигурително право
1. Понятие и обща характеристика на осигурителното право. Предмет на
осигурителното право.
2. Методи на осигурителното право. Система и функции на осигурителното
право.
3. Отграничаване на осигурителното право от други правни отрасли.
4.Основни принципи на осигурителното право.
5.Източници на осигурителното право.
6.Кръг на осигурените лица.
7.Осигурители.
8.Осигурителен доход – предназначение и източници, формиращи
осигурителния доход.
9.Осигурителни вноски – понятие, предназначение, видове, размери.
10. Осигурителен стаж. правна същност и значение. Време, което се признава
за осигурителен стаж. Изчисляване на осигурителния стаж.
11.Управление на държавното обществено осигуряване.
12.Финансово устройство на държавното обществено осигуряване.
13.Същност на осигурителните правоотношения. Видове осигурителни
правоотношения.
14.Осигурени социални рискове и осигурителни случаи.
Видове осигурени социални рискове.
15.Осигуреният социален риск общо заболяване и приравнените му случаи.
16.Ред за установяване на общото заболяване и приравнените му случаи.
17. Осигурен социален риск майчинство.
18.Осигурените социални рискове старост и смърт.
19.Осигуреният социален риск трудова злополука.
20.Приравнени случаи на трудовата.
21.Ред за установяване на трудовата злополука и на приравнените й случаи.
22.Осигуреният социален риск професионално болест – понятие и ред за
установяване.
23.Осигуреният социален риск безработица – понятие и ред за установяване.
24.Неработоспособност – същност, видове, установяване.
25.Органи на експертизата на работоспособността.
26.Право на парични обезщетения за временна неработоспособност.
27.Право на парични обезщетения за майчинство.
28.Право на парични обезщетения за безработица.
29.Право на пенсия – същност, видове пенсии.
30.Пенсии за осигурителен стаж и възраст.
31.Пенсии за инвалидност.

32.Наследствени пенсии.
33.Пенсии за военна инвалидност.
34.Пенсии за гражданска инвалидност.
35.Социални пенсии.
36.Персонални пенсии.
37.Пенсионно производство.
38.Спорове по държавното обществено осигуряване.
39.Контрол за спазване на законодателството по държавното обществено
осигуряване.
40.Отговорност за нарушаване на законодателството на държавното
обществено осигуряване.
41.Предназначение на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Осигурителни вноски. Права на осигурените лица.
42.Пенсионноосигурителни дружества.
43.Пенсионноосигурителни фондове.
44.Допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
45.Здравно осигуряване – понятие, функции, основания.
46.Здравноосигурителни престации.
47.Изпълнители на медицинска помощ.
48.Управление на задължителното здравно осигуряване.
49.Финансиране на задължителното здравно осигуряване.
50.Правоотношения по задължителното здравно осигуряване
51.Социално подпомагане – понятие, обща характеристика, принципи.
52.Финансиране и управление на социалното подпомагане.
53.Право на социално подпомагане.
54.Социална помощ – понятие, обща характеристика, видове.
55.Социална помощ за обща издръжка на живота. Целеви социални помощи.
56.Ред за определяне и изплащане на социални помощи.
57.Социални услуги – понятие, обща характеристика, видове. Ред за
предоставяне на социални услуги.
58.Спорове по социалното подпомагане.
59.Контрол за спазване на законодателството по социалното подпомагане.
60.Отговорност за нарушаване на законодателството по социалното
подпомагане.

