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РО 5: ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ПРИНЦИПИ И МЕЖДУНАРОДНО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Резултат от Обучението (РО) 5: Екологично законодателство – принципи и международно 

законодателство в областта на околната среда предлага подробни знания за структурата на 

екологичното законодателство и политика. Представени са данни за структурата, историята и 

развитието на международното екологично законодателство. Специално внимание е отделено 

на принципите на политическите-правни мерки (принцип на предпазливостта, принцип на 

заплащане на щетите, принцип на сътрудничеството и принцип на устойчивостта). Представено 

е и наднационалното законодателство за околната среда на Европейския съюз с акцент върху 

ролята на екологичното планиране и инструментите за прилагане на политиките за околната 

среда и за регулиране на поведението към околната среда. Разгледани са аспекти на 

обичайното международно право и защита на различни компоненти на околната среда. По този 

начин, учебният материал предлага на обучаващите се възможност да разбират екологичното 

законодателство в национален/международен контекст, да определят съответните 

заинтересовани страни и да въздействат на тяхната роля, да включват в своята работа различни 

въпроси, свързани със законодателни казуси, планиране и политики. 

 

РО 6: НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА: КАЗУС 

 

Резултат от Обучението (РО) 6: Национално законодателство в областта на околната среда: 

казус предлага на обучаващите се казус за структурата, дейността и текущото състояние на 

развитието на екологичното законодателство в една определена страна - Германия. 

Представена е информация относно правните стъпки в развитието на германското 

законодателство за околната среда и германската правна система. Определени са основните 

инструменти за защита на околната среда,. В подробности са описани политиките в областта на 

околната среда и правното им регулиране. Представени са основните тенденции и пътища към 

една модерна политика за климатичните промени и енергетиката: опазване на природата и 

почвите и шумовото замърсяване. Очертани са основните подходи за осъществяване на 

екологичен мониторинг и контрол на замърсяването по отношение на методи и средства за 

предотвратяването му; правни аспекти на практиките по контрол на замърсяването на околната 

среда; международни споразумения. И накрая, представена е политиката на германското 

правителство по отношение на законодателството за управление на отпадъците със своя 

основен стълб - Затворен Цикъл на Веществата и Закона за управление на отпадъците. 

 

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУРСА 

 

Заглавие на курса: Екологично законодателство 

Автори на курса: Юрген В. Симон, Райнер Паслак 

Вид на курса: 

Академичен Опреснителен  Ориентиран към работно 

място  
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Целева група: Учители/обучители в образованието за възрастни; Специалисти по 

управление на персонала и кариерно развитие; Ръководители в 

образованието, Специалисти по образователни методи; Анализатори по 

управление и организация; Специалисти по обучение на възрастни 

Ниво по ЕКР: 

Ниво по ЕКР 5 Ниво по ЕКР 6 Ниво по ЕКР 7 

   

 

Цел на курса: да представя подробни знания за структурата на екологичното законодателство и 

политика и за принципите на политическите-правни мерки. предлага на обучаващите се казус 

за структурата, дейността и текущото състояние на развитието на екологичното законодателство 

в една определена страна - Германия. 

 

Предходни знания: основни познания по международно право и екология 

 

Съдържание на курса: 

Резултат от обучението 5: Екологично законодателство-принципи и международно 

законодателство в областа на околната среда 

 

1. Необходимост от политическа и правна регулация 

1.1 Защо е нужна политическата и правната регулация? 

1.2 Принципи, които определят политическите и правните мерки 

1.3 Регулации в областта на опазването на околната среда 

2. Международно законодателство в областта на околната среда 

2.1 Основни принципи 

2.2 Обичайно международно право 

2.3 Защита на различни видове среда в международното право 

2.4 Влияние на международното право в областта на околната среда 

3. Използвана литература 

 

Резултат от обучението 6: Национално законодателство в областта на околната среда: казус 

 

1. Национално законодателство в областта на околната среда: казус 

1.1 Законови мерки за подкрепа на развитието в рамките на Законодателството в 

областта на околната среда на Федерална република Германия 

1.2 Германската правна система 

1.3 Правни инструменти за опазване на околната среда 

1.4 Политика и регулации в областта на опазването на околната среда 

1.5 Пътища към съвременната климатична и енергийна политика 

1.6 Мониторинг и контрол на замърсяването на околната среда 

1.7 Политика на правителството на Федерална република Германия 

1.8 Енергетика 

2. Използвана литература 


