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КОНСПЕКТ ПО
“ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
1. Същност, цели и основни етапи в разватието на екологичната политика
на ЕС.
2. Действия и задължения на страните според Рамковата конвенция на
ООН по изменението на климата ( 1992 г.)
3. Принципи и механизми на протокола от Киото към Рамкова конвенция
на ООН по изменение на климата и тяхното актуално състояние.
5. Глобалното затопляне между митовете и реалността.Безспорни научни
доказателства.
6. Принципи на действие на ЕС в областта на опазването на околната
среда.
9. Правни и политически инструменти за реализиране на екологичната
политика на ЕС
10. Дейност, цели, задачи и правомощия на Агенцията за околна среда.
11. Финансиране на екологичната политика на ЕС. Структурни фондове и
Кохезионен фонд.
12. Европейската политика в областта на опазването чистотата на
питейната вода и водите за битови нужди.
13. Общи принципи и положения в българския Закон за водите.
14. Мерки за намаляване замърсяването на водите в речните басейни.
15. Европейската политика в областта на опазване чистотата на въздуха.
16. Норми за качество на атмосферния въздух.
17. Основни принципи и общи положения на българския Закон за опазване
чистотата на атмосферния въздух.
18. Енергийната политика на Европейския съюз в контекста на
екологичната политика. Разпределение на
въглеводородните
енергоносители в световен мащаб и зависимост на държавите от ЕС от
внос на въглеводородни енергоносители.
19. Политика на ЕС за опазване на природата и биологичното
разнообразие.
20. Опазване на застрашените растителни видове.
21. Опазване на животните.
22. Продуктовата политика на ЕС.
23. Европейският съюз и борбата срещу климатичните промени и
разрушаването на озоновия слой.

24. Европейски директиви за защита от шума в околната среда.
25. Гражданите на ЕС и екологичната политика на общността.
26. Политика и законодателство на ЕС в областта на управлението на
отпадъците.
27. Българската политика в областта на управлението на отпадъци.
28. Съвременни перспективи в развитието на екологичната политика на
ЕС.
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