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І. А Н О Т А Ц И Я 

 
Дисциплината „Екологична безопасност” има за цел да запознае студентите със същ-

ността и значението на главните изменения в състоянието на околната среда, с проблемите при 

опазване на околната среда, с процесите и явленията, водещи до замърсяване на околната среда, 

както и с перспективите за развитие и усъвършенстване на основните аспекти на околната 

среда. 

Разглеждат се глобални екологични проблеми, антропогенни въздействия върху околната 

среда, влияние на различни промишлени отрасли върху околната среда. Отделено е внимание на 

класификацията и икономическата оценка на природните ресурси, застъпена е социално-

икономическата ефективност на разходите по опазване на околната среда. Разглежда се същ-

ността, процедурата, етапите и основните изисквания при документиране на оценката на въз-

действието върху околната среда (ОВОС). Включени са теми, в които се разглеждат основните 

източници на замърсяване и основните показатели за качеството на атмосферния въздух, води-

те и почвите. В темите за твърдите отпадъци са застъпени въпроси относно тяхната класи-

фикация, методи за третиране и депониране. Отделено е внимание на основните предимства и 

недостатъци на възобновяемите енергийни източници, разгледани са възможностите за опол-

зотворяване на вятърната и слънчевата енергия, на биомасата. 

С тази дисциплина се дава възможност на студентите да придобият знания и умения 

относно извършване на еколого-икономическа експертиза, да боравят с базовата екологична 

терминология, да ползват свободно съществуващата нормативна база и законодателство в об-

ластта на околната среда, да интерпретират и прилагат при решаване на различни казуси орга-

низационно-управленски аспекти от опазване на околната среда, да извършват оценка относно 

антропогенното въздействие върху околната среда. 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. 
по 

ред 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СЗ ЛУ 

1. Въведение в дисциплината    

1.1. 

Същност и значение на главните изменения в състоянието на 
околната среда. Проблеми при опазване на околната среда. 

Процеси и явления, водещи до замърсяване на околната сре-

да. Глобални екологични проблеми. 

1 1  

1.2. 
Антропогенни въздействия върху околната среда. Влияние на 
различни отрасли на промишлеността върху околната среда. 

Устойчиво развитие и екологично поведение. 

1 1  

1.3. 

Същност и класификация на природните ресурси. Икономи-
ческа оценка на природните ресурси. Социално-

икономическа ефективност на разходите по опазването и въз-

производството на околната среда. Еколого-икономическа 

експертиза. 

1 1  

1.4. 

Организационно-управленски аспекти на опазването на окол-

ната среда. Механизми за опазване на околната среда. Рацио-

нално използване на природните ресурси. Оценка на антропо-
генното въздействие върху околната среда. Нормативна база. 

Нормативно регламентирани екотакси. 

1 1  
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2. Атмосферен въздух    

2.1. 

Състав на атмосферния въздух. Основни източници на замър-
сяване на атмосферния въздух. Фактори, влияещи върху ка-

чеството на въздуха. Шумово замърсяване. Радиационно за-

мърсяване. 

1 1  

2.2. 

Видове и количествено съдържание на замърсители в атмос-
ферния въздух. Влияние на замърсяването на въздуха върху 

други компоненти на околната среда. Глобални последствия 

от замърсяване на атмосферния въздух. 

1 1  

2.3. 
Контрол върху качеството на въздуха. Основни групи методи, 
използвани при контрол на качеството на въздуха. Техноло-

гии и съоръжения за пречистване на въздух. 

1 1  

3. Водни ресурси    

3.1. 

Класификация на водните ресурси. Източници на замърсява-

не на водите. Замърсяване вследствие на антропогенна дей-

ност. Основни направления за управление на водните ресур-

си. 

2 2  

3.2. 

Повишаване на киселинността на водите. Замърсяване на во-

дите с органични отпадъци, които не са токсични. Замърсява-

не на водите с токсични вещества. Биологични последствия. 

1 1  

3.3. 
Основни показатели за качеството на водите. Контрол върху 
качеството на водите. Основни групи методи, използвани при 

контрол на качеството на водите. 

2 2  

3.4. 
Технологии и съоръжения за пречистване на води. Химични, 
физикохимични и биологични методи за пречистване на води. 

1 1  

4. Почви    

4.1. 

Състав, структура, класификация на почвите. Естествени 
процеси при формиране на почвите. Източници на замърся-

ване на почвите. Основни методи за рационално използване и 

опазване на почвата като природен ресурс. Влияние на обра-

ботката на почвата върху нейното качество. 

1 1  

4.2. 

Ерозия. Повишаване на киселинността на почвите. Влияние 

на естествените процеси и антропогенната дейност върху 

деградацията и замърсяването на почвите. 

1 1  

4.3. 
Контрол върху качеството на почвите. Основни показатели за 
качеството на почвите. Фактори, оказващи влияние върху ка-

чеството на почвите. Основни методи за анализ на почви. 

1 1  

5. Твърди отпадъци    

5.1. 

Класификация на твърдите отпадъци и влиянието им върху 

околната среда. Основни принципи, цели, задачи и направле-

ния за управление на твърдите отпадъци. 

2 2  

5.2. 

Технологии за преработване на битови и производствени от-

падъци. Свойства, методи за обработка, транспортиране и де-

пониране на опасни отпадъци. 

1 1  

5.3. 

Методи за третиране на твърди отпадъци: видове и обща ха-
рактеристика. Биологично третиране на твърди отпадъци: ае-

робно разграждане (компостиране); анаеробно разграждане 

на отпадъци (биогазификация). 

2 2  

5.4. 

Депониране на твърди отпадъци: общи въпроси и процеси 
при депонирането; видове депа; изграждане на депо за твърди 

отпадъци и методи за депониране; отделяне на отпадъчни во-

ди от депата и възможности за тяхното пречистване. 

2 2  
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6. Възобновяеми енергийни източници    

6.1. 
Възобновяеми енергийни източници – мониторинг и регули-
ране; предимства и недостатъци; европейски практики. 

1 1  

6.2. 

Вятърна енергетика. Същност, принципи на преобразуване на 

енергията от вятъра. Вятърни генератори и паркове. Инвести-
ционна политика и ефективност. 

1 1  

6.3. 

Възможности за оползотворяване на слънчевата енергия – 

електрическа и топлинна енергия. Слънчеви панели и фото-

волтаици. Инвестиционна политика и ефективност. 

1 1  

6.4. 

Биомаса. Биогорива. Източници, начини на получаване; ико-

номически проблеми и перспективи. Геотермална енергия. 

Алтернативни възможности и перспективи за оползотворява-

не на водните ресурси. 

1 1  

7. Оценка на въздействието върху околната среда    

7.1. 
Същност, процедура, етапи, документиране на оценката на 

въздействието върху околната среда (ОВОС). 
1 1  

7.2. Изготвяне на доклад по ОВОС – съдържание и оформяне. 1 1  

7.3. 
Перспективи за развитие и усъвършенстване на основните 

аспекти на околната среда. 
1 1  

 Общо: 30 30  

 

ІІІ.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Индивидуално задание 1 15 

1.2. Екипна курсова работа 1 15 

Общо за семестриален контрол: 2 30 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) 1 30 

 Общо за сесиен контрол: 1 30 

 Общо за всички форми на контрол: 3 60 
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