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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN 1090
2. Наименование на учебната дисциплина: Екологичен мениджмънт
3. Вид: по избор
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа - четвъртa
6. Семестър: първи - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: д-р Иванка Банкова, проф. д-р Венелин Кафеджиев
9. Резултати от обучението: студентите трябва да получат необходимата екологична

култура, да формират професионален подход към проблемите и задачите, стоящи пред
природоопазването, ресурсния мениджмънт и опазване на околната среда, да бъдат
подготвени за активно и ефективно управление и контрол на използването и
опазването на природните ресурси в бизнес организациите и регионите в областта на
екологичната инфраструктура.

10. Начин на осъществяване - директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: не се изискват.
12. Съдържание на курса: обучението по дисциплината “Екологичен мениджмънт” е

необходимо с оглед подготовката на студентите- бъдещи управленски кадри, в една
област, която е винаги актуална и непреходна във времето. За целта те трябва да
получат и притежават достатъчно обем знания по проблемите на опазването и
възпроизводството на околната среда със сложния комплекс от компоненти,
подложени на неблагоприятни въздействия от различни източници с различна сила,
териториален обхват и трайност. Тези знания ще им позволят не само да формират
професионална позиция по проблемите и задачите на екологичния мениджмънт, но да
вземат съответни управленски решения на национално, регионално и локално бизнес
равнище, да вникнат, познават и управляват процесите в социоекосистемата.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Кафеджиев, В., Екология и екомениджмънт, учебник, УИ на ВСУ”Черноризец

Храбър”, Варна. 2005.
• Григоров, Н. Екология и екологична политика. С., 2004. (учебно помагало).
• Закон за опазване на околната среда. ДВ 91/25.09.2002, посл.изм. ДВ 47/

23.06.2009.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: в процеса на обучението,

им се възлагат практически задачи, свързани с реални ситуации по проблемите на
екологичното управление, решаване на тестове и др.

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит
16. Език на преподаване: български


