
Факултет: Юридически  
Катедра: Правни науки 
Професионално направление: Право 
Специалност: Международно морско право 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Международноправен режим на морските ресурси 
 2. Код на курса: LAW 2058 
 3. Вид на курса: задължителен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: І 
6. Семестър: І 
7. Брой кредити: 3 

 8. Име на лектора: д-р Сибила Симеонова 
9.  Резултати от обучението за дисциплината: Целта е да се повишат юридическите знания, 

юридическата култура, юридическото съзнание  и умение да се използват правните механизми 
за регулиране използването и опазването на Световния океан, защита интересите на правни 
субекти и за изготвянето на необходимата за тези въпроси документация. 

Акцент се поставя и върху политиката на Република България като морска държава по 
следните направления: международен и национален морски туризъм; риболов; използване на 
енергийни, строителни и други морски ресурси. 

10. Начин на преподаване: директно. 
11.Предварителни изисквания: няма. 
12. Съдържание на курса: Тази учебна дисциплина ще съдейства за задълбочаване на 

знанията на студентите по проблемите на: Световния океан и съвременната глобалистика; 
международноправния режим на ползването и опазването на морските ресурси и видовата им 
характеристика и особености; право на провеждане на научни изследвания на морските 
ресурси; режим на морската интелектуална собственост; договорно регулиране на ползването и 
опазването на Световния океан – видове договори; международни организации по морските 
ресурси; решаване с мирни средства на възникнали спорове по морските пространства и 
използването на морските ресурси; режим на концесиите.  

13. Библиография: 
Задължителна литература  

1. Страшимирова, А., Шишков, А., Василев, В., Петрова, Д., Сборник нормативни актове по 
международно морско право., В., 2005 г. 

2.  Лазаров, И., Христов, Б., Кандиларов, Г., Славчев, М., Морско право том I и II, В., 1982 г. 
3.  Янков, Ал., Конвенцията на ООН по морско право и интересите на нашата страна, сп. 

Проблеми на морското право, С., 2/1984 г. 
4.  Янков, Ал., Демилитаризиране на морското дъно., сп. Правна мисъл, С., кн. 3/1980 г. 
5.  Недялков, Н., Развитие на българския национален риболов и отражението на негативните 

тенденции в световния риболов, сп. Проблеми на морското право., 1978 г. 
6.  Шишков, А., Морско право. Международноправен режим на морските ресурси, първа и 

втора част., В., 2001 г. 
7. Любимов, Л., Мировой океан арена противоборства и сотрудничества, М., 1988 г. 

     Препоръчителна литература: 
1. Стефанова, Сл., Международно морско публично право, С., 1988г. 
2. Вылегжанин, А., Морские природные ресурсы (международно-правовой режим)., Москва, 

2001г. 
3. Вылегжанин, А., Зиланов, В., Международноправовые основы управления морскими живыми 

ресурсами. Теория и документы., М., 2000 г. 
4. Стефанова, Сл., О правовой классификации морских простраства, “Международноправовые 

проблемы мирового океана на современном этапе”, М., 1976 г. 



5. Божанов, С., Международноправен режим на опазването на морската среда от замърсяване с 
нефт от кораби /Дисертация/., 1983 г. 

6. Божанов, С., Въпроси на правната регламентация на защитата и опазването на българското 
Черноморие, сп. Проблеми на морското право С., 2/1985 г. 

7. Божанов, С., Въпросът за отговорността при замърсяване на морската среда с нефт от кораби, 
сп. Правна мисъл, С., кн. 5/1983 г. 

8. Божанов, С., Обезщетителен механизъм при вреди от замърсяване на морето с нефт от 
кораби., сп. Правна мисъл.,С.,  кн. 6/1983 г. 

9. Шуша, Ф., Суверенни права на крайбрежната държава по отношение на неживите ресурси на 
“Изключителната икономическа зона”., сп. Правна мисъл, С.,  кн. 1/1983 г. 

10. Иванов, Л., Биологичните и екологичните особености на черноморските риби – 
предпоставки за международно регулиране на риболова., сп. Проблеми на морското право, С.,  
2(22)1988 г.,  

11. Шишков, А., Правна уредба на използването на биологичните ресурси на Черно море., 
сп. Проблеми на морското право, С.,  2(22)1988 г.  

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции. 
15. Методи и критерии на оценяване: Окончателната оценка по дисциплината се формира 

от оценката от текущ контрол и изпитната оценка. Оценката от текущ контрол е резултат от 
работата на студентите по решаване на казуси по време на семинарите и решаването на тест в 
края на семестъра. Изпитната оценка се формира въз основа на отговорите на студента по 
изтеглените въпроси и зададените допълнителни въпроси. 

16. Език на преподаване: български. 
17. Практика: няма. 

 
 
 


