Юридически факултет
Катедра: Правни науки
Професионално направление: Право
Специалност: Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Правен режим на опазването на морската среда
2. Код на курса: LAW 2137
3. Вид на курса: избираем
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: ІІІ
6. Семестър: V
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: гл. ас. д-р Миросвета Енчева
9. Резултати от обучението за дисциплината: формиране на грамотна и информирана
позиция относно глобалните, регионални и локални екологични проблеми; адекватно
упражняване на конституционното право за благоприятна околна среда; формиране на
екологична култура; информиран избор на инструменти на екологична политика за
разрешаване на регионални и локални екологични проблеми. Познаване на политическите и
правни актове относно опазването на Световния океан като глобално обществено благо.
10. Начин на преподаване: директно.
11. Предварителни изисквания: конституционно, международно публично и право на ЕС.
12. Съдържание на курса: Правните проблеми, свързани с опазването на морската среда от
замърсяване са изключително актуални за нашата съвременност и ще продължават да
представляват несъмнен интерес както за правната теория, така и за практиката по прилагане
на екологичното законодателство, доколкото оказва значително влияние върху
националната, регионална и глобална икономика.
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Допълнителна:
Пенчев, Георги. Екологично право.Обща част. Фенея, София, 2011.
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Селективна библиография на българската правна литература по екологично право
(1928 – 1998 г.). София, Издателство “Сиела”, 2000. 43 с. (съставител: Г. Пенчев)
Поредица “Нормативни актове” – издание на Министерския съвет с подменящи се
страници в 22 тома: а) раздел ІV, т. 1. Опазване на околната среда и природните ресурси; б)
раздел ІІ, т. 10. Селско стопанство; в) раздел ІІІ, т. 2. Народно здраве.
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.

