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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 
 
1. Наименование на курса: Международно въздушно и космическо право 
2. Код на курса: LAW 2073 
3. Вид на курса: избираем 
4. Ниво: магистър 
5. Година на обучение: ІІ 
6. Семестър: ІІІ 
7. Брой кредити: 3 
8. Име на лектора: проф. д-р Емил Константинов 
9. Резултати от обучението по дисциплината: Дисциплината има теоретико-приложен 

характер и цели да даде знания и практически умения на студентите за прилагане и 
тълкуване на нормите на международното въздушно и космическо право, особено на 
онези, свързани с използването на най-новите технологически достижения и с 
икономическата и търговска дейности. Студентите ще познават уредбата на 
международното сътрудничество и на конкретните практически дейности в областта на 
международните въздушни съобщения, използването на космоса и осъществяването на 
космически дейности.  

10. Начин на преподаване: директно. 
11. Предварителни изисквания: Познания в областта на теорията на правото и в 

международното публично право. 
12. Съдържание на курса: Ще се изучава правния режим на въздушното и космическото 

пространство, на международните въздушни съобщения и на търговската дейност на 
пазара на въздушния транспорт, правните основи на международното сътрудничество в 
тези области, уредбата на приложните космически дейности. 

13. Библиография: 
Николай Добрев. Международно въздушно и космическо право – кратък курс, София,        
2009. 
Емил Константинов. Свободите на въздуха в договорите на НР България за 
международни въздушни съобщения, София, 1989. 
Емил Константинов. Принципът на суверенитета над въздушното пространство в 
съвременното международно право. София, 1983. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: 
 Лекции 30 часа. 

15. Методи и критерии на оценяване: Писмени изпити – съгласно определен график.  На 
писмения семестриален изпит всеки студент получава по един въпрос, за писменото 
изложение по който, получава оценка. Оценката на студента за семестриалния изпит 
може да бъде завишена, ако покаже добри резултати в реферат (курсова работа), който 
е разработил самостоятелно. В рамките на деня на изпита, студентите могат да 
проверят своите пропуски в писмената работа. 

16. Език на преподаване: български език. 
17. Практика: не с предвижда. 
 


