
 

Анотация 
14213 Търговска експлоатация на флота 

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

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, ОКС 

„Бакалавър“ 

45 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 4 

Катедра 

Експлоатация на флота и пристанищата 

   Резултати от обучението: 
1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

- Разпределението на задълженията и отговорностите между страните по транспортните условия на 

договорите за покупко-продажба според международните правила Incoterms – 2010. 

- Причините за колебанията на фрахтовите пазари, действието на силите на търсене и предлагане 

при свободна и монополистична конкуренция, влиянието на ценовата еластичност. 

- Организацията на фрахтовата дейност в трамповото и линейното параходство. 

- Структурата на разходите за рейса на кораба. 

- Структурата и съдържанието на условията на договорите за превоз на товари по море и практиката 

за използване на съкратени условия и фрази. 

- Методите и документите за разчет на сталийното време при рейсов чартър. 

- Структурата и съдържанието на условията на договорите за наем на кораб за период от време – 

таймчартър. 

- Процедурите по осигуряване на свободна практика и подаване на нотиси за готовност на кораба. 

- Изискванията за качествено изпълнение на договорите за превоз и наем – рекламации, искове, 

протести. 

- Предназначението и съдържанието на товарните документи. 

- Организацията на агентирането на корабите в пристанищата. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

- Да идентифицират продавача и купувача на стоката и връзката им с изпращача, товарача и 

получателя на товара. 

- Да оценяват причините за състоянието на фрахтовия пазар и тяхното отражение върху условията 

на договорите за превоз и наем на кораб за период от време. 

- Да изчисляват разходите за рейса на кораба. 

- Да работят с чартъри и товарни документи. 

- Да разбират съдържанието на телексите и съкратените фрази при изпълнението на рейсове и 

таймчартър. 

- Да попълват правилно навигационния дневник в пристанище и да съставят документите за 

изчисляване на сталийното време. 

- Да работят с документи по оформяне на рекламации и искове за обезщетение. 

- Да съставят нотиси за готовност на кораба и протестни писма. 

   - Да работят с корабния агент за изпълнение на търговските решения на оперативното ръководство 

на компанията. 

Система за оценяване: Курсът по дисциплината завършва с изпит. 

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. Международна търговия и транспорт 4 0 

2. Международен фрахтов пазар 6 0 

3. Ефективност на рейса на кораба 2 2 

4. Договори за превоз на товари по море 6 4 

5. Договори за наем на кораб за период от време 6 4 

6. Товарни документи 3 3 

7. Рекламации и искове при морските превози 2 0 

8. Отговорност на превозвача за изпълнението на договорите 1 2 

 Общо: 30 15 

 


