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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН  
  

Код на 
дисциплината 

010657 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лек
ции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на 
аудиторна работа 

15    15 8    8  

Практически 
занятия 

 15   15  7   7  

Семинари            

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

           

Подготовка за 
семинар 

   13 13    15 15  

Самоподготовка за 
текущ контрол и 
изпит 

   20 20    31 31  

Други форми         2 2  
ОБЩО 15 15  33 63 8 7  48 63 2,5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  проф. д-р Юлияна Яркова   
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:   
                                                          ас. д-р Емил Мутафов 
 
 



 

 
 
3. АНОТАЦИЯ 

Програмата на дисциплина „Икономика  на околната среда“ е разработена за 
задоволяване професионалните нужди на специалността „Регионална икономика“, ОКС 
„Бакалавър“.  

В разработената учебна програма за дисциплината логически свързано са разгледани 
следните проблеми: 

 Връзката „човек-околна среда“; 
 Връзката „пазар – ефективност – околна среда“; 
 Основни концепции, свързани с изграждане на политика по опазване на околната  
       среда; 
 Основни инструменти за контрол и регулиране на замърсяването на околната среда; 
 Анализ на разходите за опазване  на околната среда;  
 Икономически загуби, свързани с деградацията на околната среда; 
 Макроикономически аспекти на опазване  на околната среда; 
 Екологична отговорност на бизнеса. 

           Посочената тематика подготвя студентите като бъдещи членове на стопанските 
организации или органи на управление,  включително от публичната администрация,  да 
участват в постигане на целите на устойчивото развитие и повишаване благосъстоянието на 
обществото. 

При разработване на учебната програмата се изхожда както от съществуващите условия 
у нас, така и от опита на преподаването в катедра „Регионално развитие“  на Стопански 
факултет от програмите на конкретен учебен материал в аналогични университети в Европа, 
САЩ и др. 

 
Език на преподаване: български. 

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули) 

  
№ Тема Хорариум 

Р З 
1. Икономиката на околната среда като научна дисциплина 1 0,5 
 1.1. Исторически преглед на „Икономиката на околната среда” като 

модерен клон на науката икономика.  
1.2. Проблеми, обект на изучаване на “Икономиката на околната среда”. 
1.3. Връзката на “Икономиката на околната среда” с други научни 
дисциплини 

  

2. Взаимовръзката между човека и околната среда 1 0,5 
 2.1.Компоненти и системи на „околната среда” 

2.2.Отношение на човека към околната среда 
2.3. Системата „човек-околна среда” 

  

3 Стопанска дейност и екологични проблеми 1 0,5 
 3.1. Екологични рискове 

3.2. Модел на „баланса на материалните ресурси” 
  

4 Пазарен механизъм и околна среда  2 1 
 4.1. Същност на пазара  

4.2. Пазар и ефективност 
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4.3. Социално (екологично) оптимално равнище на производство 
4.4. Пазарът и стоките, които се определят като вреди  

5 Основни концепции свързани с пазарните  неуспехи 1 0,5 
 5.1.Същност на концепцията за обществените блага и обществените 

вреди 
5.2. Особености на категорията “външен ефект”. 
4.3. Пазарни несъвършенства 

  

6.  Защитата на околната среда като обществен избор 1 0,5 
 6.1. Основни схващания за ролята на околната среда 

6.2. Обществен избор на базата на индивидуални  
5.3. Функция на общественото благосъстояние 

  

7. Основни подходи за екологично регулиране. Административен 
подход  

1 0,5 

 7.1.Същност и историческото развитие на екологичното регулиране.  
7.2. Преглед на същността на административния подход. 
7.3. Приложение на инструментите на административния подход в ЕС, в 
света и в България. 

  

8. Икономически инструменти за регулиране на околната среда  2 1 
 8.1. Същност и видове инструменти на икономическия подход при 

регулиране на околната среда (данъци, такси, акцизи, мита и др.).  
8.2. Предимства и недостатъците на икономическия. 
8.3.Използването на икономическите инструменти за регулиране на 
околната среда в България. 

  

9. Разходите за опазване на околната среда като елемент на 
издръжката на предприятието 

1 0,5 

 9.1. Класификация на експлицитните разходи за опазване на околната 
среда. 
9.2. Имплицитни разходи за околна среда 
9.3. Методи за измерване на експлицитните разходи 
9.4. Икономически загуби, предизвикани от замърсяването на околната 
среда 

  

10. Управленски аспекти на околната среда. Еколого-икономическа 
оценка на стопански проекти  

1 0,5 

 10.1 Същност и елементи на управлението. Управленски функции  
10.2. Еколого-икономическа оценка 
10.3. Анализ „разходи-ползи” 

  

11. Основни принципи на екологично регулиране    1 0,5 
  11.1. Екологизация 

11.2. “Замърсителят плаща” 
11.3. “Потребителят на ресурси плаща” 
11.4. “Потърпевшият плаща” 
11.5. „Облагодетелстваният плаща” и др.      

  

12. Икономически растеж и опазване на околната среда. Екологична 
отговорност на бизнеса. 

1 1 

 12.1.Икономическият растеж в контекста на екологичните проблеми 
12.2. Новият подход в отношението растеж-опазване на околната среда 
12.3. Връзката между равнището на доходите и опазването на околната 
среда 
12.4 Бизнесът и опазването на околната среда 

  

13. Международни аспекти на защитата на околната среда 1 1 
 13.1. Основни предпоставки за възникване на международни отношения   
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по опазване на околната среда  
13.2. Компенсиращи тарифи 
13.3. Международни споразумения и санкции 

Общо  15 8 
 

4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  
№ ТЕМА Хорариум 

Р З 
1. Глобални екологични проблеми 1 0,5 
2.  Полезността като една от основните икономически категории в теорията 

на пазарното стопанство 
1 0,5 

3. Търсене и предлагане на биологични продукти 2 0,5 
4.  Икономически разходи за определено качество на околната среда 2 1 
5. Икономически аспекти и проблеми на екоземеделието 2 1 
6. Основни направления за подобряване на околната среда. Екологична 

отговорност на бизнеса  
2 1 

7. Корпоративни екологични програми  2 1 
8. Европейския и световен опит в прилагането на икономически механизми 

за опазване на околната среда 
1 0,5 

9. Възобновяемите енергийни източници – законодателство и практика 1 0,5 
10. Екологично отговорните производства и зелените пазари 1 0,5 
Общ
о 

 15 7 

 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  

5.1. Лекции: Необходими ресурси са мултимедия, интерактивна дъска, интернет-връзка 
5.2. Упражнения: Решаване на индивидуални задачи, тестове и подготовка на 

самостоятелен курсов проект, мултимедия, компютърно оборудване с интернет-връзка. 
5.3. Семинари  

 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

 
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за успешно 
приключване на обучението е „Среден (3)“, а спрямо Европейската система за трансфер на 
кредити съпоставимостта на оценките е: 

Отличен 6 Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 
Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат 

кредити 
 
Окончателната оценка от годишния изпит се оформя въз основа на показаните знания 
от: 

 Участие в дискусии и присъствие                                              – 15% 
 Курсова разработка                                                                      – 35% 
 Изпит –  тест                                                                                 – 50% 
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Скала за оценка (%):  
                              40 -  55%    –  Среден (3) – D, E; 
                              56 – 65%    –  Добър (4) – C; 
                              66 – 75%    –  Много добър (5) – B; 
                              76 – 100 %  –  Отличен (6) – A. 
 
7. КОНСПЕКТ 

ДИСЦИПЛИНА „ИКОНОМИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ 

Конспект за провеждане на изпит  
за редовно и задочно обучение  

Образователно квалификационна степен: „Бакалавър“ 

 
1.  Икономиката на околната среда като научна дисциплина 
2.  Взаимовръзката между човека и околната среда 
3.  Глобални екологични проблеми и задачите на политиката по опазване на околната 

среда 
4.  Стопанска дейност (икономическа система) и екологични проблеми 
5.  Полезността като една от основните икономически категории в теорията на 

пазарното  стопанство. Особености на благото „качествена околна среда“ 
6.   Пазарен механизъм и околна среда 
7.   Пазар и ефективност 
8.   Ефективност при конкурентния пазар 
9.   Предлагане и търсене на стоки, определяни като вреди 
10. Основни концепции, свързани с пазарните неуспехи 
11. Защитата на околната среда като обществен избор 
12  Регулиране на околната среда. Административен подход 
13. Икономически подход за регулиране на околната среда 
14. Екологични данъци 
15. Определяне на разходите за опазване на околната среда 
16. Еколого-икономическа оценка на стопански проекти 
17. Основни направления и принципи в политиката за регулиране на околната среда. 
18. Икономически растеж и опазване на околната среда 
19. Международни аспекти на опазването на околната среда 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Дисциплината  дава следните основни теоретични и практически знания: 
 Познаване на връзките и отношенията между стопанската дейност и околната среда. 
 Познаване на основните пазарни сили, на техните недостатъци при контролиране на 

околната среда, както и на възможностите за разширяване на пазара на екологично чисти 
продукти и такива, чието производство е съобразено с опазване на околната среда. 

 Умения за анализ на производствените разходи и резултати  в условията на 
нарастващи екологични изисквания.  

 Планиране, контрол и регулиране на икономически загуби и последици от 
деградацията на околната среда  

 Определяне на оптималното равнище на производство с отчитане на екологичния 
фактор  

 Оценка и методи за вземане на решения по отношение на стопански проекти с 
екологични  последици  

 Анализ на принципите, подходите и инструментите на екополитиката (вкл. 
агроекополитиката) на ЕС и България 

 Изграждане на връзка му контрола върху околната среда и макроикономическите 
процеси.  

 Вземане на управленски решения,  насочени към екологосъобразна стопанска 
дейност в предприятията.  


