
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Проф. д-р Асен Златарев-
Видин,3700
Южна промишлена зона

тел. 600 805, факс: 601 797
e-mail: pgaz-vidin@pgaz.org

УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/М.

КОНСПЕКТ
ПО ПРАВО - 11 клас

(ПРИРАВНИТЕЛНИ, ПОПРАВИТЕЛНИ, ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА, САМОСТОЯТЕЛНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА)

1. Гражданско право - обща характеристика. Предмет, система и източници на
гражданското право.

2. Гражданско правоотношение - същност, структура, предпоставки за
възникване

3. Представително правоотношение. Същност. Упълномощаване - понятие,
страни, форма, прекратяване. Преупълномощаване

4. Изготвяне на пълномощно по задание
5. Право на собственост. Съсобственост. Ограничени вещни права - право на

строеж, право на ползване.
6. Придобиване и защита на право на собственост и на други вещни права.

Вписвания
7. Погасителна давност. Понятие. Видове давностни срокове. Начало, спиране

и прекъсване на давността.
8. Преклузивни срокове.
9. Договори - същност, сключване, изпълнение, неизпълнение. Същност на

договора. Правна уредба. Видове договори.
1 О. Сключване на договора. Изпълнение. Неизпълнение. Неустойка.
11. Недействителност на договорите. Същност. Правни последици.
12. Видове недействителност.
13. Обезпечаване на изпълнението. Същност и правна уредба.
14. Обезпечаване на изпълнението.
15. Отделни видове облигационни отношения граждански договори. Договор за

наем.
16.Договор за продажба. Договор за изработка./Договор за поръчка.
17. Трудово право - обща характеристика. Предмет, метод, функции, източници,

принципи и система на трудовото право
18. Колективно трудово правоотношение. Понятие и обща правна характеристика

на колективното трудово правоотношение. Страни по колективното трудово
правоотношение: работодател, работодателска организация; синдикална
организация; трудов колектив; държавата. Съдържание на колективното
трудово правоотношение.

19. Сключване на колективни трудови договори.
20. Трудово правоотношение. Понятие и обща характеристика. Същност и

субекти на трудовото правоотношение.
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21. Видове договори. Трудови и граждански и договори - сравнителна
характеристика.

22. Трудов договор. Същност, предмет, характер, съдържание и форма на
трудовия договор. Сключване, минимално изискуеми реквизити, задължение
за регистрация на трудовите договори. Трудова книжка.

23. Видове трудови договори: безсрочен трудов договор (трудов договор за
неопределено време); срочни трудови договори - понятие и обща правна
характеристика; видове срочни трудови договори (трудов договор за
определено време; трудов договор за извършване на определена работа;
трудов договор за заместване; трудов договор за заемане на длъжност,
трудовото правоотношение за която се създава въз основа на конкурс; трудов
договор въз основа на договор за придобиване на професионална
квалификация;

24. Видове трудови договори: особености на трудовото правоотношение,
възникнало в резултат на срочен трудов договор; трудов договор за
ученичество; трудов договор за изпитване; трудови договори за
допълнителен труд - с работодателя по основното трудово правоотношение
(трудов договор за допълнителна работа, трудов договор за вътрешно
съвместителство); с друг работодател (външно съвместителство); групов
трудов договор; трудов договор за краткотрайна услуга.

25. Недействителност на основанието за възникване на индивидуално трудово
правоотношение. Понятие за недействителност на основанието за
възникване на индивидуалното трудово правоотношение, предпоставки е ред
за обявяване на недействителност на основанието за възникване на
индивидуалното трудово правоотношение. Правни последици от обявяването
на недействителност на основанието за възникване на индивидуалното
трудово правоотношение.

26. Изменение на трудовото правоотношение. Обща характеристика. Изменение
по взаимно съгласие. Едностранно изменение на трудовото правоотношение
от страна на работодателя и от страна на работника/служителя

27. Работно време. Понятие, видове работно време: редовно работно време;
извънредно

28. работно време; нормално работно време; намалено работно време; удължен
работен ден; непълно работно време; дневно работно време; нощно работно
време; ненормиран работен ден; извънреден труд: понятие, правна
характеристика, основания за допускане на извънреден труд и ред за
възлагане на извънреден труд;

29. Предпоставки за полагане на извънреден труд;
30. Почивки. Понятие и правна характеристика на почивката. Видове почивки: в

течение на работния ден; междудневна почивка; седмична почивка. Ред за
упражняване на правото на почивка. Официални празници

31. Отпуски. Понятие и правна характеристика на отпуска. Видове отпуски в
зависимост от заплащането за времето на отпуска. Ред за ползване на
отпуските. Платен годишен отпуск - редовен (нормален (основен); удължен);
допълнителни; учебни отпуски; служебни отпуски - за изпълнение на
граждански, обществени и лични задължения; за синдикална дейност; други;
творчески отпуски; отпуски за временна неработоспособност; отпуски по
майчинство и неплатени отпуски.
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32. Трудово възнаграждение. Икономическа същност и правно понятие за
трудовото възнаграждение. Диференцираност на трудовото възнаграждение.

33. Системи на работната заплата: повременна; сделна (според изработеното).
нормиране на труда.

34. Индивидуална работна заплата: понятие; съставки; ред за определяне.
Гарантирани вземания на работниците и служителите. Особени случаи на
заплащане на труда: компенсационни и гаранционни плащания на работника
или служителя по трудовото правоотношение. Ред за изплащане на
трудовото възнаграждение.

35. Трудова дисциплина. Понятие за трудовата дисциплина, задължение за
спазване на трудовата дисциплина. Дисциплинарна отговорност. Нарушение
на трудовата дисциплина. Дисциплинарно наказание: видове; ред за
налагане, заличаване и снемане.

36. Имуществена отговорност на страните по трудовото правоотношение.
Имуществена отговорност на работодателя: причиняване на
неработоспособност или смърт на работника или служителя в резултат на
трудова злополука или професионална болест; нарушаване на права на
работника или служителя по трудовото правоотношение; размер на
отговорността; ред за реализиране на имуществената отговорност на
работодателя.

37. Имуществена отговорност на работника или служителя: видове - ограничена;
пълна; ред за реализиране на имуществената отговорност на работника или
служителя.

38. Прекратяване на трудовото правоотношение. Понятие и обща правна
характеристика на прекратяването на трудовото правоотношение: общи
основания; специфични основания за прекратяване на срочните трудови
договори; прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие -
понятие и правна характеристика на предизвестието; правни последици на
предизвестието; срок на предизвестието; ред за прекратяване на трудовото
правоотношение с предизвестие;

39. Прекратяване на трудовото правоотношение: от работника или служителя с
предизвестие; от работодателя с предизвестие (уволнение с предизвестие)
понятие и обща правна характеристика на уволнението; основания за
уволнение с предизвестие; прекратяване на трудовото правоотношение без
предизвестие от работника или служителя; от работодателя;
предварителна закрила срещу уволнение; обезщетения при прекратяване на
трудовото правоотношение; момент на прекратяване на трудовото
правоотношение.

40. Контрол за спазване на трудовото законодателство. Инспекция по охрана на
труда. Основни функции. Права и задължения на инспекторите по труда.
Установяване на нарушенията. Ревизионна книга. Налагане на наказание.
Изпълнение. Принудителни административни мерки

ИЗГОТВИЛ: Кр.


