
 

 

Анотация 
 

14209 Oрганизация и управление на търговския флот 

 

Учебен план № 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

30 часа, избираема дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

 Резултати от обучението:  

 1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

  - Принципи и норми за поведение на фирмите в корабоплаването. 

  - Нормите за условия на труд и наемане на работна сила на корабите. 

  - Принципите и средствата на съвременната корабоплавателна политика. 

  - Структурата на международния фрахтов пазар и механизмът на неговото функциониране. 

  - Характерните особености на превозите на товари в трампово, линейно и специализирано 

корабоплаване, превозите на пътници и туристи във фериботно и круизно плаване. 

  - Структурата и организацията на морско параходство, операторска фирма и фирма за набиране 

на екипажи. 

  - Организацията на снабдяване на кораба, структурата на експлоатационните разходи на кораба 

и тяхното влияние върху формирането на общите разходи за единичен рейс и период от време. 

  - Икономическите фактори, влияещи при определяне на числения състав на екипажа на кораба 

от гледна точка на безопасността на корабоплаването, качеството на превоза, поддръжката на 

кораба. 

  - Значението на стойността на капитала, постоянните и променливите разходи, 

амортизационните отчисления, инвестиционния риск за формирането на експлоатационната 

политика. 

 2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да оперират експлоатацията на корабите и движението на работната сила. 

   - Да се ориентират и да работят в условията на съвременния морски транспорт и 

корабоплавателната политика на държавите. 

   - Да осигуряват безопасността на превоза и сигурността на корабите и техните екипажи. 

Система за оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват на база текущ 

контрол. 

За получаване на крайната оценка по дисциплината на обучаемите се поставят различни задачи, 

като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните задачи 

(цели) за оценяване носят точки. Общата сума е 100 точки. Текущата оценка се определя по 

формула, в която се вписват оценките съответно по отделните задачи според номера и вида на 

изпитване. 

Критериите за оценяване на постиженията са доколко обучаемият е усвоил и демонстрира знания 

по предмета на дисциплината и познаване на литературата по нея. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Принципи и норми в корабоплаването 4 0 

2. Корабоплавателна политика 4 0 

3. Организация на морските превози и експлоатация на 

корабния тонаж 

6 0 

4. Управление на експлоатацията на флота 6 0 

5. Управление на работната сила 4 0 

6. Управление на безопасността, качеството и опазването на 

околната среда в корабоплаването 

4 0 

7. Организация на обслужването и снабдяването на корабите 2 0 

 Общо: 30 0 

 


