
 1 

                                               
 

КОНСПЕКТ ПО “МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПРАВО” 

 

1. Предмет и същност на ММП и ММЧП. Определение на понятието 

“търговско мореплаване”. Мястото на ММЧП в правната система на РБ. 

2. Взаимовръзка и взаимообусловеност между ММЧП на РБ и международното 

морско право. 

3. Национални източници на ММЧП. 

4. Международни източници на ММЧП. 

5. Колизионни норми в ММЧП. Формули на привръзка. 

6. Морски търговски кораб. Националност и регистрация. 

7. Корабни документи, видове и класификация. 

8.Вещноправни отношения свързани с морският търговски кораб – 

придобиване и прехвърляне на собственост. 

9. Морска ипотека и залог. Морски привилегии; правна уредба.. 

10. Морски лица. Корабен екипаж, комплектуване. 

11. Правен статут на капитана на кораба; функции на капитана. 

12. Договор за превоз на товари по море. Определение, правна същност, видове. 

Сключване на договора. 

13. Страни по договора; получател. Права и задължения на страните.  

14. Чартърни договори – определение и видове чартъри. Съдържание на 

договора. Право на субститут. 

15. Права и задължения на страните по чартърния договор. Изпълнение и 

прекратяване на договора. 

16. Мореходност на кораба и отговорност на превозвача за предоставяне на 

немореходен кораб. 

17. Коносамент - определение, правна същност, видове, съдържание. 

18. Международна и национална регламентация относно коносаментите.  

19. Функции на коносамента. Коносаментът като ценна книга. 

20. Чист коносамент и гаранционно писмо. Антидатиран коносамент. 

21. Отговорност на морския превозвач. 

22. Договор за предоставяне на кораб за определено време. Определение, 

видове, съдържание и форма на договора. 

23. Беърбоут чартър, определение и задължения на страните. 

24. Договор за морски превоз на пътници. Международна и национална 

регламентация. Видове,съдържание и форма на договора. 

25. Права и задължения на страните по договора за морски превоз на пътници. 

Отговорност на морския превозвач. 
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26. Обща авария; Йорк-Анверски правила. Определение, същност и съдържание 

на общата авария. 

27. Процедура по установяване на общата авария. Съставяне на диспаша. 

28. Ограничена отговорност на корабособственика. Международна и 

национална регламентация. 

29. Договор за морски застраховки. Определение, видове, страни по договора. 

Морски рискове. 

30. Абандон на кораба и товара в полза на застрахователя. Суброгиране на 

застрахователя в правата на застрахования. 

31. Пи енд Ай клубове за взаимно застраховане отговорността на 

корабособственика пред трети лица. Характеристика и дейност на клубовете.  

32. Договор за морско агентиране. 

33. Договор за морско посредничество. 

34. Договор за морска буксировка. 

35. Предоставяне на пилотски услуги. 

36. Международноправна уредба на сблъскванията на кораби на море. 

Отговорност при сблъскване. 

37. Международноправна уредба на спасяването на море. Договорни 

правоотношения и право на възнаграждение. 

38. Морски спорове в търговското мореплаване; органи и способи за тяхното 

решаване. 
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