Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Екологично право
2. Код на курса: LAW 2010
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІ
6. Семестър: ІІІ
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: гл. ас. д-р Миросвета Енчева
9. Резултати от обучението за дисциплината: Формиране на екологична култура,
адекватно упражняване на конституционното право на благоприятна околна среда;
формиране на информирана позиция относно управленските решения за държавна
екологична политика и избор на подходящи инструменти.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: конституционно, международно публично и право на ЕС
12. Съдържание на курса: Екологичното право е отрасъл на правото на Република България,
чийто предмет е регулирането на два вида обществени отношения: 1) свързаните с
опазването на околната среда или отделни нейни компоненти от замърсяване или увреждане;
2) обществените отношения, свързани с рационалното използване на природните ресурси.
Учебната дисциплина е структурирана в две части: Обща и Специална. Към първата са
включени проблемите, свързани с управлението на дейностите по опазване на околната
среда, юридическата отговорност, оценката за въздействие върху околната среда,
информацията за околната среда; правните и политически актове на ЕС в областта на
опазването на околната среда; принципите на европейска екологична политика Втората част
обхваща проблемите, свързани с опазването на отделните природни ресурси, защитени
територии, биологично разнообразие и дейностите, оказващи значително въздействие върху
околната среда.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции.
15. Методи и критерии на оценяване: На писмения семестриален изпит /тест/, всеки студент
получава по шест въпроса, като за отговорите на всеки един от въпросите получава по една
единица. Оценяване в процеса на обучение – Оценката на студента за семестриалния изпит
може да бъде завишена, ако е вземал активно участие по време на семестриалните
упражнения и покаже добри резултати в индивидуална задача – реферат, по определена от
преподавателя тема. В рамките на деня на изпита, студентите могат да проверят пропуските
в писмената работа, да се запознаят с мотивите за оценката
16. Език на преподаване: български.
17. Практика: няма.

