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І. АНОТАЦИЯ
Икономиката на околната среда играе все по централна роля за вземането на решения
насочени към реализирането на екологичната политика на бизнеса. Икономиката на околната среда
е инструмент за рационалното използване на ресурсите и прилагането на политика, щадяща
околната среда. Познаването на теоретичните и практическите постановки, включени в
дисциплината, позволява на бизнеса да взема по-лесно решения свързани с проблемни екологични
ситуации и екологични предизвикателства.
Дисциплината „Икономика на околната среда“ предлага изучаване на проблемите, свързани с
отношенията между икономическата система и околната среда. Тя изследва взаимодействието
между икономическите системи и екологичните системи. Икономиката на околната среда
разглежда взаимодействието между икономическите процеси и природата като средата, в която
бизнеса функционира, черпи ресурси и депонира непотребни отпадъци.
Целите на дисциплината са насочени към:
• Обвързване на знанията по икономика с познания насочени към опазването на околната
среда.
• Регулиране на бизнес-дейностите, което да позволява постигане на баланс между
стопанската дейност, околната среда и другите дейности на обществото.
• Адаптиране на икономическите подходи и методи към спецификата на околната среда.
• Оценка за изграждане на конкретни политики по опазване на околната среда.
• Оценка на качеството на околната среда.
• Определяне на разходите свързани с опазването на околната среда.
• Определяне на функцията на обществената полезност от мероприятията по опазване на
околната среда.
Изучаването на учебната дисциплина ще съдейства на студентите в следните направления:
да участват в извършването на оценки на въздействието на антропогенните дейности върху
околната среда; да предлагат организационно-икономически и управленски мерки за рационално
използване на природните ресурси; да съдействат за прилагането на екологичната политика на
предприятията от отраслите на икономиката.
Учебната дисциплина създава възможност за усвояване на екологичното познание и
извеждане на ново разбиране на връзките икономика – околна среда.
Дисциплината „Икономика на околната среда” може да формира умения за: познаване на
спецификите на икономиката на природните ресурси и екосистемите; разбиране и прилагане на
системния подход при управлението на икономически процеси, свързани с дейности по опазване на
околната среда; практическо приложение на принципите на устойчивото развитие на поземлените
ресурси на различните равнища на управление; познаване на глобалните предизвикателства,
свързани с климатичните промени и др.
Учебната дисциплина интегрира познанията от естествените и обществените науки с
икономическите дисциплини. Дисциплината „Икономика на околната среда” се базира на
изучаваните в предходните курсове дисциплини като: „Микроикономика“, „Макроикономика“,
„Основи на управлението“и др.

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

1.

ТЕМА 1. Въведение в икономиката на околна среда

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Екологичната ситуация и екологични предизвикателства
Взаимовръзка между икономическите дейности и екологичната ситуация и екологичните
предизвикателства
Характерни черти на екологичната ситуация
Развитие на идеите за екологизация на икономиката

2.

ТЕМА 2. Взаимодействие между икономиката и околната среда

2.1.
2.2.

Същност и елементи на околната среда
Начини на взаимодействие между икономиката и околната среда

3.

ТЕМА 3. Екосистемен подход в изучаването на околната среда

3.1.
3.2.
3.3.

Екосистемите като структурни единици
Екосистемни услуги
Състояние и оценка на стойността на екосистемните услуги

4.

ТЕМА 4. Икономика на природните ресурси и околна среда

4.1.
4.2.
4.3.

Природни ресурси и околна среда
Класификация на природните ресурси
Икономическа оценка на природните ресурси

5.

ТЕМА 5. Глобални предизвикателства, свързани с промени в околната среда

5.1.
5.2.
5.3.

Глобални климатични проблеми
Глобални социални проблеми
Влияние на глобалните проблеми свързани с промените в околната среда върху
икономиката

6.

ТЕМА 6. Въздействие на секторите на икономиката върху околната среда

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Въздействия на промишлените сектори
Въздействия на селското и горското стопанство
Въздействия на транспорта, търговията и туризма
Твърди отпадъци. Икономически ефекти от използването им

7.

ТЕМА 7. Икономическа оценка на въздействията върху околната среда (ОВОС)

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Икономически загуби, предизвикани от замърсяването и нерационалното използване на
околната среда
Икономическа ефективност на разходите по ОВОС
Еколого - икономически експертизи
Екологична оценка на планове и програми свързани с инвестиционни предложения

8.

ТЕМА 8. Политика за опазване на околната среда

8.1.

Екологично законодателство

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Икономически регулатори свързани с околната среда
Институционална рамка за администриране и управление на опазването на околната среда
Стратегии и планове за действие
Участие на обществеността
Екологични конвенции

9.

ТЕМА 9. Устойчиво развитие

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Същност на устойчивото развитие
Принципи на устойчивото развитие
Оценка на компонентите на устойчивото развитие
Стратегии за устойчиво развитие на фирмено равнище
Преструктуриране на икономиката - основа за устойчиво развитие

10.

ТЕМА 10. Организационно - икономически дейности по опазването на атмосферата

10.1.
10.2.
10.3.

Състав и структура на атмосферата
Екологични проблеми на атмосферния въздух. Замърсяване на атмосферата. Пределно
допустими концентрации
Източници на емисии и пазар на въглеродни квоти

11.

ТЕМА 11. Организационно - икономически дейности по опазване на водните ресурси

11.1.
11.2.
11.3.

Същностна водните ресурси
Екологични проблеми, свързани с използването на водните ресурси
Екологичен отпечатък на хидроенергийната инфраструктура

12.

ТЕМА 12. Организационно - икономически дейности по опазване и рационално
използване на поземлените ресурси

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Особеностите на земята като ресурс
Екологични проблеми, свързани с използването на поземлените ресурси. Замърсяване на
почвите
Почвозащитни практики и рекултивация на увредени земи
Дейности за опазване на биоразнообразието и местообитанията в екосистемите

13.

ТЕМА 13. „Зеленият“ бизнес в икономиката

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Същност на „зеления“ бизнес
Изграждане на „зелени“ предприятия
„Зелен“ маркетинг и създаването на фирмена марка
Работа в „зелена“ фирма: практика и начин на мислене

14.

ТЕМА 14. Практика на „зеления“ бизнес

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Възобновяеми енергийни източници
Рециклиране на отпадъци
Екологичен туризъм
Други предприемачески дейности

15.

ТЕМА 15. „Зелените“ работни места в икономиката

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

Същност и характеристика на „зелените“ работни места
Създаване на зелените работни места
Конкурентни предимства на зелените работни места
Образование и обучение

ІІІ. М Е Т О Д И Н А П О Д Г О Т О В К А И П Р О В Е Ж Д А Н Е Н А
ОБУЧЕНИЕ1
В представянето на методите за подготовка и провеждане на обучението по дисциплината
се описва използването на различните учебни ресурси и дейности, чрез които се осъществява
учебният процес в дистанционната форма на обучение:
 учебни ресурси – електронен учебник, мултимедийни презентации, файлове, интернет
страници; хипервръзки;
 учебни дейности – провеждане на учебни занятия в присъствените периоди, а чрез
платформата за дистанционно обучение се прилагат урок, форум и чат..

ІV. Ф О Р М И Н А К О Н Т Р О Л
No.
по ред

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Писмена работа по предварително указана тема
Тест
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Изпит (присъствен тест)
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

Брой

ИАЗ ч.

1
1

48
40

2

88

1

80

1
3

80
168
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