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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE3199
2. Наименование на курса: “Екология и опазване на околната среда”
3. Вид на курса: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5 (3,0 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р Татяна Стоянова
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще познават
видовете екологични системи, факторите на замърсяване, средствата за контрол и защита от
замърсяване, методите за оценка на въздействието на строителната дейност върху околната среда.
Ще са компетентни при разработване на екологичната оценка на въздействие при проектиране,
строителство и експлоатация на водоснабдителни, канализационни системи, пречиствателни
станции и др. видове обекти от областта на водното строителство.
10.Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават основни знания от обучението
по химия в средното училище или от курсове, слушани в бакалавърските програми.
12. Съдържание на курса – Разглеждат се основите на общата и инженерната екология, видовете
екологични системи, тяхното замърсяване и естествената им регенерация, методи и средства за
осигуряване на нормативни екологични условия, въздействието на строителството на
водоснабдителни, канализационни системи и хидротехнически съоръжения върху околната среда,
методите за оценка на въздействието върху околната среда.
13. Библиография (основни заглавия):

1. Основи на екологията, Валентин Богоев, Анелия Кенарова, изд. Пенсофт, 2009
2. Наплатаров, К., “ Управление на околната среда. Ефективност и природозащита”, София,
2009
3. Киров, Д., Инженерна екология, Техника, София, 2011
4. Закон за опазване на околната среда. ДВ бр.86 от 1991 и доп.
5. МОСВ – Нормативна база за екологични оценки и за оценка на въздействието върху
околната среда.
6. Миколаш Я., Л.Питерман. Управление охраной окружаящей среды. Прогрес, Москва, 1988.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа
15. Методи на оценяване: - Като елементи на оценяване по време на обучението се включва:
присъствие на занятия – 10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %,
разработване на реферат по зададена тема – 20%, финален изпит – 60%.
16. Език на преподаване: български

http://www.book.store.bg/c/p-l/m-470/pensoft.html

