
ТЕМИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА ЗА ОБЩА АВАРИЯ НА 07 И 08 ФЕВРУАРИ 2006 ГОД. В

БТПП /УЛ."ПАРЧЕВИЧ" № 42, СОФИЯ/, ЗАЛАТА НА 3-ТИ ЕТАЖ

1. "Същност на Общата авария”:
Понятие. Обществена необходимост. Характеристика. Отграничаване от сродни правни
фигури.

2. "Правна уредба на общата авария”:
Източници. Национални източници. Йорк-Анверските правила. Създаване и развитие.
Редакцията им от 2004 год.

3. "Отделни признаци на Общата авария”:
Обща опасност. Извънреден характер. Преднамерен характер. Разумен характер.

4. "Разрешаване на споровете във връзка с Общата авария"
Рез за разпределяне на щетите и разходите по общата авария. Компетентни органи. Фази в
диспашорското производство. Оспорване на постановлението за вида на аварията. Правна
същност на диспашорското производство и диспаша. Оспорване на диспаша.

5. "Типични случаи на обща авария"
а/случайно и съзнателно засядане на кораба и спасяване;
б/гасене на пожар на борда на кораба
в/съзнателно изхвърляне на товар за облекчаване на кораба;
г/отбиване в убежищно пристанище;
д/разместване на товара;
е/оказване на помощ - влачене;
ж/сблъскване на кораби;
з/заместващи разходи, ремонт на превозващия кораб, препращане на стоката по друг начин.

6. "Вина на една от страните, участнички в общата авария"
7.. "Застраховане на общата авария - каско и карго застраховка на общата авария"
8. "Йорк-Анверските правила 2004 г. - уреждане на общата авария с диспаш":

а/предварителни действия от страна на корабособственика по събиране на обезпечения -
парични депозити, банкови и застрахователни гаранции, аварийни бондове /Лойд форма/,
"оформяне на карго велюейшън форм";
б/фази на диспашорското производство - проучване на фактите и документите и издаване на
постановление и съставяне и издаване на диспаша;
в/контрибуционни стойности /имущества на риск на участниците в общата авария и на
техните застрахователи/; контрибуционен капитал и контрибуционен процент;
г/определяне и допускане на общоаварийните загуби и разходи, комисионна, лихви;
д/ примерен диспаш.

9. "Уреждане на взаимоотношенията между участниците в общата авария и техните
застрахователи въз основа на издадения и влязъл в законна сила диспаш".

10. "Частна авария и частични загуби - понятие, общи белези и отлики с и от общата
авария, уреждане и застраховка."


