
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 

П Р О Г Р А М А  
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ЗА ОБЩА АВАРИЯ НА 14 И 15 ЮНИ 

2018 Г. В БТПП /УЛ."ИСКЪР" № 9, СОФИЯ/, ПЪРВИ ЕТАЖ, ЗАЛА 

„Б”  

ДАТА, ЧАС ТЕМА ЛЕКТОР 

14.06.2018   
9.00 Откриване на курса  
9.15-10.45 "Морски превоз на товари": 

Субекти. Правоотношения. Превозни документи 

Отговорност, освобождаване от отговорност. 

Доц.Венцислава Желязкова 

10.45-11.00 Кафе-пауза  
11.00-11.45 „Международноправни източници в 

морското частно право”:   

Висби правила, Ротердамски правила, Йорк-Анверски 
правила, международни конвенции. 

 

Доц.Венцислава Желязкова 

11.45-12.30 "Същност на общата авария": 

Понятие. Обществена необходимост. 

Характеристика. Отграничаване от сродни 

правни фигури. 

 

Доц.Диана Маринова 

12.30-13.30 Почивка  

13.30-15.00 "Частна авария и частични загуби": 

Понятие. Общи белези и отлики с и от общата 

авария. Уреждане и застраховка. 

 

Доц.Диана Маринова 

15.00-15.15 Кафе-пауза  
15.15-16.45 "Правна уредба на общата авария": 

Национални източници. Йорк-Анверските 

правила. Създаване и развитие.  

 

Доц.Диана Маринова 

 

 
  

15.06.2018   
9.15-10.45 "Признаци на общата авария": 

Обща опасност. Извънреден характер. 

Преднамерен характер. Разумен характер. 

Необходимост от полезен резултат за 

признаване на общата авария. 

Вина за състоянието на опасност и общата 

авария. 

Доц.Диана Маринова 



 

   
10.45-11.00 Кафе-пауза  

11.00-12.30 „Фактически състави на обща авария“. 

Аварии на товара. 

Аварии на кораба. 

Аварийни разноски. 

Щети, изключени от общата авария. 

 

Доц.Диана Маринова 

12.30-13.30 Почивка  
13.30-14.15 „Типични случаи на обща авария": 

- случайно и съзнателно засядане на кораба; 

- гасене на пожар на борда на кораба;  

- съзнателно изхвърляне на товар за облекчаване 

на кораба и др.  

„Обезпечения във връзка с общата авария. 

Право на задържане. 

Право на арест на кораба. 

Процедиране с налични депозити.” 

Доц.Диана Маринова 

14.15-15.00 "Практика по прилагане на Йорк-

Анверските правила 1950 г. ": 

Практика по прилагане на буквените правила. 

Практика по прилагане на цифровите правила. 

Доц.Диана Маринова 

15.00-15.15 Кафе-пауза  

15.15-16.45 "Решаване на спорове във връзка с общата 

авария" 

Ред за разпределяне на щетите и разходите по 

общата авария. Компетентни органи. Структура, 

организация и функции на Диспашорското 

бюро. Правна същност на диспашорското 

производство и диспаша. Фази в диспашорското 

производство - издаване на постановление, 

съставяне и издаване на диспаша. Оспорване на 

постановлението. Оспорване на диспаша. 

Уреждане взаимоотношенията между 

участниците в общата авария и техните  

застрахователи въз основа на издадения и 

влязъл в сила диспаш. Примерен диспаш. 

Виолина Джиджева -  

диспашор в Диспашорското 

бюро при БТПП 

 


