ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА /СПЕЦИАЛНОСТТА
ЗА ПРИДОБИВАНЕ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПО ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА
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Финанси, банково и застрахователно дело
Финансист
Застрахователно и осигурително дело

КОНСПЕКТ
1. Предприятия - същност, видове, производствени фактори.
Същност, видове и цели на предприятието. Производствени фактори на предприятието.
Функциониране на предприятието в пазарни условия.
2. Предприятието и неговата обкръжаваща среда.
SWOT анализ. Микро- и макросреда. Влиянието на факторите на обкръжаващата среда и
рисковете на предприятието.
3. Трудово право.
Трудово правоотношение. Трудов договор. Обществено осигуряване и застраховане.
4. Финансово и данъчно право.
Финансови и данъчни правни норми. Субекти на данъчното право. Финансов и данъчен
контрол. Имуществена отговорност.
5. Финанси и пари.
Държавата като първопричина за финансите. Еволюция на финансите. Основни теории
за финансово-икономическата политика на държавата. Публични блага - същност и
видове.
6. Държавен бюджет.
Възникване, формиране и развитие на държавния бюджет. Принципи за изграждане и
функциониране на бюджета. Видове бюджети. Бюджетна технология и бюджетен
процес.
7. Инвестиране на капитала на фирмата.
Същност и особености на инвестиционния процес. Методи за подбор на ефективни
инвестиционни решения в дълготрайни материални активи и краткотрайни материални
активи.
8. Застрахователен пазар.
Принципи за създаване и функциониране на застрахователен пазар. Видове
застрахователни пазари. Участници на застрахователен пазар. Застрахователна услуга.
9. Обезщетения.
Право на обезщетения. Парични обезщетения, парични помощи. Документи за изчисляване
на паричните обезщетения и паричните помощи.Изплащане на паричните обезщетения
и паричните помощи.

10. Пенсионно осигуряване.
Пенсионни осигуровки. Осигурителен доход. Основно
Допълнително задължително пенсионно осигуряване.

пенсионно

осигуряване.

11. Отчитане на разчетите на застрахователното дружество.
Характеристика на разчетите като обект на отчитане. Организация на синтетичното и
аналитичното отчитане на отчетите. Отчитане на разчетите по застраховка. Отчитане на
общи разчети.
12. Отчитане на пенсиите.
Процедури по отпускане на пенсии и взаимоотношения между субектите. Отчитане на
приходите за пенсии. Отчитане на разходите за пенсии в системата на НОИ. Отчитане на
изплатените пенсии в ЦУ на НОИ.
13. Валута. Валутен пазар. Валутен курс. Валутен арбитраж.
Валутата като стока. Валутен пазар. Видове сделки на валутния пазар. Валутен курс.
Котиране и котировки. Валутен арбитраж.
14. Отчитане на приходите в застрахователното дружество.
Същност и обхват на приходите като обект на отчитане. Отчитане на приходите по
пряко застраховане. Отчитане на приходите от застраховане. Отчитане на приходите от
продажби, приходите от възстановени загуби от обезценки, приходи за бъдещи
периоди. Финансови приходи и извънредни приходи.
15. Застраховане - риск. Видове застраховане.
Същност на застраховането. Риск и рискова политика. Видове риск. Видове застраховане.
16. Застрахователни разноски.
Особености на застрахователните разноски. Видове разноски. Фактори, влияещи върху
размера на разноските.
17. Маркетинг в застраховането.
Понятие за маркетинг. Маркетинг за услуги. Застрахователен маркетинг. Маркетингова
политика на застрахователно дружество.
18. Правни основи, организиране и финансиране на социалното осигуряване.
Осигурителен фонд. Приходи на Социалното осигуряване. Източници на осигурителния
фонд.
19. Социално осигуряване и социална политика.
Същност и възникване на Социалното осигуряване. Социална политика. Форми на
осигуряване.
20. Осигурителен риск.
Осигурителен риск и осигурителен случай. Видове пенсии. Парични обезщетения при
различни видове риск.
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