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Анотация на учебната дисциплина:
Учебната дисциплина „Регионално управление на екологичната
политика е включена в учебния плана на специалност „География, образователна
степен бакалавър със статут на избираем курс. Тя е предназначена за студентите от
редовно и задочно обучение. Актуалността на лекционния курс се определя от
нарастващото антропогенно влияние върху планетарния и регионалните природни
комплекси, разширяващото се законодателство в тази област в глобален и
регионален план и все по-голямата обществена потребност от ефективно
управление на ситуации при природни бедствия, кризи и рискове.
Основната цел на учебната дисциплина “Регионално управление на
екологичната политика” е да разкрие и обясни законовата, административната и
научноизследователската същност на екологичната политика и заедно с това да
обоснове спецификата на регионалния подход при нейното планиране, оценяване,
организиране и координиране на определена територия. Поради доминиращия
географски подход в съдържанието на курса са предвидени и обзорни теми, с които
се представя организацията и управлението на дейността по опазването на околната
среда в някои развити икономически страни - САЩ, Япония, Германия.
Основанията са свързани със заимстването и трансфер на положителния опит в тази
област.
В структурен план темите са групирани в четири раздела. Първият е
посветен на задълбочаващото се многообразие от пространствени форми на
взаимодействието “природа-общество”. Главните акценти са изясняване същността
на природно-социалните системи, свойствата и функциите на техния генезис,
еволюция и самоорганизация и регионалната им уникалност. Вторият раздел
включва теми, изясняващи законовите, административно-управленските и
научноизследователските и планови аспекти по опазването на околната среда. В
третата част се разкрива същността и използването на конкретни методи, модели и
подходи за опазване и възстановяване на състоянието на околната среда (в
депресивни райони, райони, засегнати от природни бедствия и кризи, и др.).
Последният раздел запознава в по-общ план студентите по разработването на
програми за опазване на околната среда, за управление на твърдите битови
отпадъци и др.
Семинарните и практическите занятия са насочени главно към допълване и
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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разширяване на знанията на студентите в областта на законодателството в
Европейския съюз и страната по опазване на околната среда; практическо
усвояване на научните подходи и методи при регионалните изследвания на
околната среда; ползването на специализиран софтуер за визуализация на
емпиричната статистическа информация за състоянието на околната среда и
начините за преход към устойчиво развитие.
Лекционният курс “Регионално управление на екологичната политика”
формира научен мироглед и практически умения у студентите за управление на
екологичната политика на общинско, областно и районно равнище в Р България.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Териториална организация на икономиката; Социално-икономическа
география на България; Природна география на България; Ландшафтна
екология; Обща и тематична картография.
 да работят с информационни източници; да използват информационни
технологии, да съставят тематични карти.

Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Закономерностите в развитието и пространствената организация на
природно-социалните системи; тяхната самоорганизация и синергетичен
ефект;
 Основите на законодателството за опазване на околната среда в Европейския
съюз и в България;
 Методите и някои модели за регионален анализ и оценка на състоянието на
околната среда;
 Особеностите и актуалността на политиката за регионално управление на
околната среда в някои икономически развити страни на света;
 Методическите изисквания за съставянето на Общинска програма за
опазване на околната среда, за управление на твърдите битови отпадъци и
др.;
 Принципите за съставянето на тематични карти за състоянието на околната
среда
 Източниците на емпирична информация за състоянието на околната среда;
SWOT и STEP - анализ.
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2. ще могат:
 Да анализират, оценяват и прогнозират състоянието на околната среда на
определена територия;
 Да тълкуват и прилагат практически законовите норми в практиката по
опазването на околната среда;
 Да организират, провеждат и научно да обработват емпирични резултати от
анкетно проучване;
 Да ползват специализиран софтуер;
 Да дефинират визия и приоритети за състоянието на околната среда на
определена територия (община, област, район).

Учебно съдържание
№
1.

Тема:
Лекции
Географска същност на взаимодействието “Природаобщество”
1. Предмет и задачи на лекционния курс “Регионално
управление на екологичната политика”. Научна и приложна
същност на политиката по опазване на околната среда. Цели на
устойчивото и балансираното развитие на територията. 1 час
2. Географска и околна среда - развитие, структура и
състояние. Природно-социални системи - същност, генезис,
развитие, регионалност, самоорганизация. Антропогенизация
на природната среда.
2 часа
3. Същност на модела за устойчиво развитие - ООН
(1987). Световните конференции - Рио де Жанейро - 1992;
Киото - 1997; Стокхолм – 2004 и Париж - 2015.
1 час
4. Същност и цели на балансираното и устойчиво
развитие на територията. Принципи за устойчиво развитие на
територията на Европейския континент - Хановер, Германия
(2000 г.).
1 час
5. Природно-ресурсен потенциал - основни свойства:
ограниченост, изчерпаемост и невъзобновимост. Природни и
техногенни рискове в развитието на човешкото общество.
Моделите за развитие в докладите на Римския клуб.
1 час
6. Регионална структура на природно-ресурсния
потенциал в България.
1 час

Хорариум
7 часа
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2.

3.

4.

среда.

Законодателна основа за опазването на околната

7. Законодателството по опазване на околната среда в
Европейския съюз - принципи и цели. Законодателството за
опазване на околната среда в САЩ, Япония и др.
2 часа
8. Екологична политика на ЕС, Германия, САЩ, Япония
и др. - принципи, цели, регионални модели и управленски
практики, стратегическо и оперативно планиране, регионални
модели.
2 часа
Моделите за развитие на човешката цивилизация в
докладите на Римския клуб - Д. Медоуз, Е.Пестел,
М.Месарович, Ал. Кинг и Б.Шнайдер. Първата глобална
революция - научни идеи и цели.
1 час
Научни подходи и методи за опазване на околната
среда. Управленски практики в България
9. Система за управление на околната среда в България –
организационна структура, стандарти (ISO 14 001).
1 час
10. Същност и цели на нормативния (законов) и
административния (управленски) подход при опазване на
околната среда в България.
1 час
11. Национална и регионална структура на
геоекологичния мониторинг в България. МОСВ и РИОСВ цели, функции и управленски политики.
1 час
12. Еколого-икономическо райониране на България принципи, цели и пространствена структура. Критерии и
индикатори за еколого-икономическо райониране на
националната територия.
1 час
13. Регионална екологична ефективност - същност и
методи за количествено измерване. Класификация и типология
на АТЕ в България.
1 час
14. Индустриално-депресивни райони – пространствена
идентификация, екологични проблеми , модели на интегрирано
управление и устойчиво развитие.
3 часа
Оптимизиране на състоянието на околната среда в
България
15. Принципи, цели и методология за разработване на
програми за опазване на околната среда (общинско равнище) в
България.
2 часа
16. Методи за оптимизиране състоянието на околната
среда в общините. SWOT и STEP анализи.
2 часа
17. Видове програми за опазване на околната среда в
България. Управление качеството на атмосферния въздух
(УКАВ), Управление на твърдите битови отпадъци (УТБО) и

5 часа

8 часа

10 часа
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др.

1.

2.

2 часа
18. Същност, цели и управление на екологичните
фондове и програми на ЕС. Влияние върху развитието и
териториалната организация на екологичната инфраструктура в
България.
2 часа
19. Основни нормативни изисквания по разработването
и реализирането на проекти за управление и опазване на
околната среда, финансирани от ЕС.
2 часа
Упражнения
Семинарни занятия:
- Еволюция на концепцията за устойчиво развитие.
Регионални закономерности при взаимодействието “обществоприрода”
3 часа
- Методи за количествено измерване на степента на
замърсяване на околната среда
3 часа
- Обзор на институционалната и законова рамка на
екологичната политика. Инструменти за реализиране на
политиките в областта на околната среда. Типология на
прилаганите модели за регионално управление на екологичната
политика.
3 часа
- Основни показатели за измерване на състоянието на
околната среда - систематизация и класификации.
4 часа
- Антропогенни изменения на ресурси на природната
среда - регионални особености.
3 часа
- управление и устойчиво развитие на индустриалнодепресивни райони – екологични, икономически и социални
предизвикателства.
3 часа
Практически занятия
- картографиране на различни видове екологично
депресивни територии - функционални райони (централни
високоурбанизирани райони и агломерационни ареали,
индустриално-депресивни райони, периферни райони с
трансгранично замърсяване и др.)
3 часа
- изчертаване на картографски и графични материали
отразяващи екологичното състояние и териториалната
организация на отделни аспекти в процеса на управление на
околната среда в избрани АТЕ (общини, области).
3 часа
- Разработване на примерна общинска програма за
опазване на околната среда (ОПООС).
5 часа

19 часа

11 часа
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Конспект за изпит
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Въпрос
Научна и приложна същност на регионалната политика за опазване на
околната среда - приоритети, цели и задачи.
Географска среда и околна среда - същност и структура. Научните идеи на
основните географски школи.
Природно-социални системи - генезис, организация, регионалност.
Антропогенизация ня природната среда. Природни и техногенни рискове.
Същност и цели на концепцията за устойчиво развитие - ООН 1987 г.
Структура и основни акценти в доклада “Нашето общо бъдеще”.
Политиката на ООН за опазване на земната природа - решенията на научните
конференции в Риу де Жанейро - 1992; Киото - 1997; Стокхолм - 2004.
Балансирано екологично развитие на територията - сравнителен анализ.
Принципи и цели на законодателството по опазване на околната среда в
Европейския съюз. Устойчиво развитие на територията на Европейския
континент - Европейската харта от Хановер - 2000 г.
Природно-ресурсен потенциал - структура, класификации и основни
свойства - ограниченост, изчерпаемост и невъзобновимост.
Регионална структура на природно-ресурсния потенциал в България.
Екологичната политика на Германия, САЩ, Япония и др. - регионални
модели и управленски практики.
Регионалното управление и опазване на околната среда в България –
същност, подходи, сандарти.
Национална и регионална структура на геоекологичния мониторинг в
България. Подходи за разработване и цели на ОВОС.
Еколого-икономическо районирате на България - критерии, индикатори и
пространствена структура.
Показатели за измерване на състоянието на околната среда - систематизация
и класификации. Регионална екологична ефективност. Методи за изследване
и оптимизиране състоянието на околната среда. SWOT и STEP анализи.
Програми за опазване на околната среда в България - управление качеството
на водите, управление качеството на атмосферния въздух, управление на
твърдите битови отпадъци.
Същност, цели и управление на екологичните фондове и програми на ЕС.
Влияние върху развитието и териториалната организация на екологичната
инфраструктура в България.
Индустриално-депресивни райони – пространствена идентификация,
екологични проблеми , модели на интегрирано управление и устойчиво
развитие.
Общински програми за опазване на околната среда в България - принципи,
7

цели, структура.
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