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АНОТАЦИЯ 

С дисциплината Морска администрация се дава възможност  студентите да се 

запознаят с основните механизми на функциониране на различните институции, занимаващи се 

с извършването на дейности, свързани с използването и опазването на морските пространства 

на Република България, включително на Световния океан. Става дума за права и задължения 

по българското законодателство, правото на Европейския съюз и международните договори, по 

които България е страна. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Преподаваната дисциплина е насочена главно към получаването на знания за 

особеностите, спецификата, структурата и правомощията на българската морската 

администрация. Студентите се запознават с различните нормативни актове, определящи 

правата и задълженията на административните структури, имащи отношение към морската 

дейност: Кодекс на търговското корабоплаване, Закон за морските пространства, вътрешните 

водни пътища и пристанищата на Република България, Закон за рибарството и аквакултурите, 

устройствени правилници и други подзаконови нормативни актове.  

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината засяга и редица други области на правото, поради което е желателно 

студентите предварително да имат познания и по други дисциплини, като: Морско право, 

Административно право и процес, Институции и актове на Европейския съюз.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Понятие и предмет на дисциплината Морска администрация 

Изясняване специфичните особености в дейността на морската администрация – основни 

насоки. 



Тема 2. Компетенции на морската администрация 

Разграничителни линии по отношение правомощията на различните институции, които имат 

отношение към проблемите на морето. 

Тема 3. Права и задължения на министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

Функционална компетентност на министъра. Нормативни актове, уреждащи неговите права и 

задължения. Главни насоки на дейността му, свързана с определянето на задачите на 

специализираната морска администрация в областта на корабоплаването. 

Тема 4. Роля, място, структура и правомощия на Изпълнителната агенция „Морска 

администрация”. Контрол на корабоплаването 

Основни дейности на агенцията. Разпределение на компетенциите между отделните звена на 

тази институция. Характерни особености в работата на общата и специализираната 

администрация на агенцията. Какви са нейните правомощия по отношение на контрола на 

корабоплаването и как се осъществява този контрол. 

Тема 5. Функции на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” 

Кой, как и на какво основание определя правата и задълженията на предприятието. Структура и 

органи на управление на предприятието. 

Тема 6. Пристанищни приемни съоръжения 

Как и на какво основание е въведено задължението на държавите да изграждат пристанищни 

приемни съоръжения. Действително състояние на подобни съоръжения в българските 

пристанища. Изисквания, произтичащи от международните договори, по които България е 

страна, както и от законодателството на Европейския съюз. 

Тема 7. Административен подход във връзка с мерките за предотвратяване на замърсяването 

на морската среда 

Компетентни органи. Същност на техните функции. Последици от извършвания контрол. 

Тема 8. Управление на крайбрежните морски води и опазване на морските ресурси 

Упражняване на функциите по управление на водите. Нормативни изисквания и мерки, 

свързани с използването и съхраняването на живите ресурси в морските пространства на 

България. 

Тема 9. Правомощия на гранична полиция 

Кой и на какво основание определя правата и задължения на този специфичен орган на МВР, 

който играе ролята и на морска администрация – смисъл и обхват на неговите функции. 

Тема 10. Условия за извършване на стопански дейности в морските пространства на България 

Процедури по издаването на разрешения и даването на концесии в морските пространства на 

страната по проучването и използването на намиращите се в тях природни ресурси 

Тема 11. Състояние на нормативната уредба, отнасяща се до морската администрация 

Необходимост от преразглеждане на действащата нормативна уредба. Същност на евентуално 

бъдещо подобряване на координацията между различните институции, които имат отношение 

към дейностите, извършвани на море. 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Семестриалният изпит е писмен под формата на тест. Крайната оценка се формира 

по следния начин: 80% - оценката от семестриалния изпит; 20% -  участие по време на учебния 

процес. 

 



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

І. Учебни помагала: 

1. Стефанова, Сл., Международно морско публично право, С., 1988 

2. Божанов, С., Законодателна уредба в областта на околната среда, С., 2006 

 

ІІ. Специализирани списания:  

Проблеми на морското право, Морска мисъл, Правна мисъл, Съвременно право - 

свързаните с тематиката публикации се уточняват в рамките на учебния процес  

 

ІІІ. Нормативни актове: 

Кодекс на търговското корабоплаване 

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Р 

България 

Закон за рибарството и аквакултурите 

Устройствени правилници на Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Регионалните 

инспекции по околната среда и водите, Басейновите дирекции, Изпълнителна агенция "Морска 

администрация", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и Гранична полиция 

 

N.B.: Не са посочени обнародванията на правните актове в ДВ, защото в тях непрекъснато 

се правят изменения и допълнения (включително отмени). По тези съображения, в рамките 

на учебния процес се уточнява къде и как да се намират и ползват актуализираните правни 

актове.  

 


