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АНОТАЦИЯ
Учебната дисциплина Международно публично право има за цел да запознае
студентите с правното регулиране на публичните международни отношения. Нейното преподаване
е съобразено с факта, че студентите от специалност Публична администрация не се подготвят за
юристи и поради това лекционния курс и семинарните занятия имат по-малък хорариум от този за
специалност «Право». Не се разглеждат някои въпроси, които са свързани със спецификата на
юридическата наука. Преобладаващо внимание е отделено на темите, които могат да бъдат от
полза при професионалната реализация на завършилите «Публична администация». Затова,
акцентът пада върху въпроси, които пряко са свързани с практиката на публичната администрация
– българското граждандство, правния режим на чужденците и бежанците в България, правния
режим на българските държавни граници и т.н.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Основна цел на учебната дисциплина е да даде на студентите представа за същността
и отраслите на международното право, която впоследствие ще бъде разширена при изучаване на
такива специализиращи дисциплини като Международни организации, Международно морско
право и Правата на човека в международното право.

ПРЕДПОСТАВКИ
Международното публично право предполага ползването и разбирането на същността
на множество нормативни актове с международен и вътрешен характер, затова е необходимо
студентите да са преминали курса по Основи на правото.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Източници на Международното публично право /МПП/ - понятие и видове. Кодификация и
прогресивно развитие на МПП.
Тема 2. Съотношение между вътрешното и международното право.
Тема 3. Субекти на МПП – понятие и видове. Индивидът като субект на МПП.
Тема 4. Възникване и изчезване на държавата като субект на МПП.
Тема 5. Признаването в МПП.
Тема 6. Правоприемство в МПП.
Тема 7. Отговорност в МПП. Понятие, основание, видове и форми.
Тема 8. Отговорност за дейности, незабранени от международното право.
Тема 9. Международноправна отговорност на индивида.
Тема 10. Основни категории население според МПП. Гражданство, двойно гражданство,
безгражданство.
Тема 11. Правен режим на чужденците. Право на убежище. Бежанци.
Тема 12. Територията в МПП. Видове територии. Държавна територия – понятие и съставни части.
Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
Тема 13. Държавни граници в МПП. Пограничен режим.
Тема 14. Международни реки. Правен режим на р. Дунав.
Тема 15. Международно морско право. Вътрешни морски води. Териториално море. Прилежаща
зона.
Тема 16. Открито море. Правен режим на откритото море.
Тема 17. Изключителна икономическа зона.
Тема 18. Континентален шелф. Морското дъно отвъд пределите на националната юрисдикция.
Тема 19. Международни проливи и канали. Правен режим на Черноморските проливи.
Тема 20. Международно въздушно право.
Тема 21. Международно космическо право.
Тема 22. Международни договори. Понятие, структура, наименование и видове международни
договори.
Тема 23. Сключване на международен договор.
Тема 24. Влизане в сила на международен договор. Ратификация и конфирмация на
международен договор.
Тема 25. Присъединяване към многостранен международен договор. Резерви и тълкувателни
декларации.
Тема 26. Действие на международния договор във времето, пространството и по отношение на
страните. Международният договор и третите страни.
Тема 27. Прекратяване действието на международния договор.
Тема 28. Изпълнение на международния договор. Регистрация на международния договор.
Тълкуване на международния договор.
Тема 29. Дипломатическо право. Държавни органи за външни отношения. Установяване и
прекратяване на дипломатическите отношения.
Тема 30. Дипломатическо представителство. Персонал на дипломатическото представителство.
Дипломатически корпус.
Тема 31. Дипломатически привилегии и имунитети.
Тема 32. Консулско право. Установяване и прекратяване на консулските отношения.

Тема 33. Персонал на консулското представителство. консулски корпуси. Консулски привилегии и
имунитети.
Тема 34. Международни организации – история, правна същност, видове.
Тема 35. Функции, компетентност и органи на международните организации.
Тема 36. Мирни средства за решаване на международните спорове.
Тема 37. Международен арбитраж – понятие и историческо развитие.
Тема 38. Международен съд на ООН. Състав. Компетентност.
Тема 39. МПП и въоръжените конфликти.
Тема 40. Международно хуманитарно право. Възникване и развитие. Съпоставка между Хагски и
Женевски конвенции.

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Източници на международното право. кодификация и прогресивно развитие на
международното право.
Тема 2. Взаимоотношения на международното и вътрешното право.
Тема

3.

Субекти

на

международното

право.

държавата.

Нетрадиционни

форми

на

правосубектност.
Тема 4. Международни организации.
Тема 5. Признаване и правоприемство в международното право.
Тема 6. Отговорността в международното право.
Тема 7. Българско гражданство.
Тема 8. Правен режим на чужденците и бежанците в Република България.
Тема 9. Международна система за закрила на правата на човека.
Тема 10. територията в международното право. Държавни граници. Правен режим на българските
държавни граници.
Тема 11. Право на международните реки. Международно морско право.
Тема 12. Дипломатическо и консулско право.
Тема 13. Мирни средства за решаване на международните спорове. Международен арбитраж и
международен съд.
Тема 14. Международното право и въоръжените конфликти. Международно хуманитарно право.
Тема 15. Международно хуманитарно право.

КУРСОВА РАБОТА
Не се предвижда изготвяне на курсова работа, тъй като студентите са все още в
началото на подготовката си все още не са придобили необходимите познания и умения за
самостоятелна научно-изследователска работа.

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ

Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка, която се
получава като средно аритметично от оценката на два колоквиума, проведени под формата на
тест.
Семестриалният изпит се провежда чрез устно събеседване, като при формиране на крайната
оценка се взема под внимание текущата оценка.
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1. Източници на Международното публично право (МПП) – понятие и видове.
Кодификация и прогресивно развитие на МПП.
2. Съотношение между вътрешното и международното право.
3. Субекти на МПП – понятие и видове. Индивидът като субект на МПП.
4. Възникване и изчезване на държавата като субект на МПП.
5. Признаването в МПП.
6. Правоприемство в МПП.
7. Отговорност в МПП. Понятие, основание, видове и форми.
8. Отговорност за дейности, незабранени от международното право.
9. Международноправна отговорност на индивида.
10. Основни категории население според МПП. Гражданство, двойно гражданство,
безгражданство.
11. Правен режим на чужденците. Право на убежище. Бежанци.
12. Територията в МПП. Видове територии. Държавна територия – понятие и съставни
части. Международноправен режим на Арктика и Антарктика.
13. Държавни граници в МПП. Пограничен режим.
14. Международни реки. Правен режим на р. Дунав.
15. Международно морско право. Вътрешни морски води. Териториално море.
Прилежаща зона.
16. Открито море. Правен режим на откритото море.
17. Изключителна икономическа зона.
18.
юрисдикция.
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дъно
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19. Международни проливи и канали. Правен режим на Черноморските проливи.
20. Международно въздушно право.
21. Международно космическо право.
22. Международни договори. Понятие, структура, наименование и видове международни
договори.
23. Сключване на международен договор.
24. Влизане в сила на международен договор. Ратификация и конфирмация на
международен договор.
25. Присъединяване към многостранен международен договор. Резерви и тълкувателни
декларации.
26. Действие на международния договор във времето, пространството и по отношение
на страните. Международният договор и третите страни.
27. Прекратяване действието на международния договор.

28. Изпълнение на международния договор. Регистрация на международния договор.
Тълкуване на международния договор.
29. Дипломатическо право. Държавни органи за външни отношения. Установяване и
прекратяване на дипломатическите отношения.
30.
Дипломатическо
представителство.
представителство. Дипломатически корпус.

Персонал

на

дипломатическото

31. Дипломатически привилегии и имунитети.
32. Консулско право. Установяване и прекратяване на консулските отношения.
33. Персонал на консулското представителство. Консулски корпуси.
привилегии и имунитети.

Консулски

34. Международни организации – история, правна същност, видове.
35. Функции, компетентност и органи на международните организации.
36. Мирни средства за решаване на международните спорове.
37. Международен арбитраж – понятие и историческо развитие.
38. Международен съд на ООН. Състав. Компетентност. Актове.
39. МПП и въоръжените конфликти.
40. Международно хуманитарно право. Възникване и развитие. Съпоставка между
Хагски и Женевски конвенции.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Орлин Борисов. Международно публично право. 2008.
2. Иван Владимиров. Международно публично право. 2009.
3.Александър

Драгиев.

Международно

правораздаване

(международен

арбитраж

и

Международен съд на ООН). Второ издание. Изд. Сиби. С. 2006
4. Орлин Борисов, Ирена Илиева, Александър Драгиев. Универсални международни органи. С.
2009.
5. Орлин Борисов. Дипломатическо и консулско право. С. 2011.
6. Александър Драгиев. Международна отговорност за вредни последици, възникващи от
действия, незабранени от международното право. Годишник на БСУ, т. ХVІІ, 2007.
7. Александър Драгиев. Действителност на резервите към международните договори. Годишник
на БСУ, т. ХІХ, 2008.
8. Александър Драгиев. Правомерност на употребата на сила според практиката на
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