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ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 г. 
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1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

За месец ноември, експертите на РИОСВ Шумен са извършили общо  130  бр. проверки, 

при които се провериха 126 бр. обекти. От извършените проверки 76 бр. са планови,  а  54.бр. 

са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 52 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани несъответствия.   

За констатирани административни нарушения през месеца, от експертите на РИОСВ са 

съставени общо 7 бр. АУАН, от които 3-три бр. по ЗВ и 3-три бр. по ЗООС и 1-един бр. по 

ЗБР. Съставени АУАН за констатирано неизпълнение на дадени предписания- 1 бр..  

Общо събраните суми от РИОСВ Шумен за м. ноември са само от текущи месечни 

санкции - 6380,72 лв. Събрани суми  по наложени имуществени санкции и глоби през месеца са 

2953,00 лв. Всичко събрани суми за месец ноември 9 333.72 лв от които 153,00лв. са събрани 

от НАП Общо 5104,58 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято 

територия се намират санкционираните обекти Разпределението по  общини, получили най – 

големи приходи от наложени санкции е както следва: общ. Велики Преслав – 2948,00 лв., общ. 

Попово - 907,08 лв., общ. Търговище - 601,50 лв.,  общ. Шумен –478.40 лв.,  общ. Каспичан -

169,60 лв.   
През м. октомври са извършени 11 бр. проверки по сигнали, а са пoстъпили са 8 бр. 

сигнали. За два от сигналите които са от предходен месец са извършени проверки и са 

предприети действия на място и на един сигнал от предходен месец е извършена повторна 

проверка- с. Стража, общ Търговище- залежали химикали.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През м. ноември са извършени 2 бр. планови проверки на обекти с комплексни 

проверки при което годишният план за 2017г. е изпълнен на 100% и всички обекти са 

проверени. 

  Проверени 3 бр. планирани обекти - оператори с Комплексни разрешителни за 

2017год., с което Плана за годината е изпълнен 100%  като са проверени всички планирани 

обекти.     

 При проверки на Оператори на инсталации с комплексно разрешително – 

„ЕнерСис“АД, гр.Търговище, „Мега Груп“АД – обект гр. Смядово, „Тракия Глас България“ 

ЕАД, гр. Търговище се установи, че се спазват условията в комплексното разрешително.  



 По  чистота на атмосферния въздух за извършени основно планови проверки по 

контролната дейност - 9 бр с включени комплексни и съвместни проверки.   

 Извършена е планова проверка с  осъществения инструментален контрол на обект 

"ЕСТ Трейд" ООД, гр. Търговище с проби емисии с РЛ - Варна. 

 Осъществен контрол на обекти формиращи текстилни отпадъци съгласно писмо 

изискване на МОСВ  

 Осъществен контрол на площадки във връзка със спазване условията в издадените 

разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци – 22 бр; 

 Засилен контрол на търговски обекти във връзка с пуснатите на пазара полимерни 

торбички – 15 бр.; 

 Проверки във връзка писма МОСВ относно спазване задълженията по ЗУО и 

подзаконовата нормативна уредба от лица генериращи и извършващи дейности по третиране на 

текстилни и болнични отпадъци – 4 бр; 

 Във връзка с писмо на МОСВ, както и спазване на поетите от страната ни ангажименти 

към Европейската комисия по отношение Решение от 16 юли 2015 г. по дело С – 145 / 14 е 

издадена е заповед на директора на РИОСВ – Шумен за спиране експлоатацията на „Депо за 

битови отпадъци“, стопанисвано от община Опака, считано от 31. 12. 2017 г. 

 Последващ контрол по изпълнения на дадени от предходни проверки предписания – 2 

бр. 

 Извършена е повторна проверка на частна жилищна сграда със складирани залежали 

химикали около 3 тона по искане на РИОСВ Шумен със съдействие от прокуратурата в гр. 

Търговище и съвместно с дознател на МВР Търговище, и Областна администрация при доведен 

собственик с цел премахването им и решаване на проблема. Дадено е предписание и срок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 По отношение на химикалите -7брой извършени проверки, в т.ч. планови -6 бр., 

извънредни 1бр. В рамките на осъществения контрол са  дадени 5 предписания за отстраняване 

на констатирани нарушения  

 Основен акцент през месеца по отношение на водите при проверка по сигнал, е 

установено замърсяване на язовир Шумен с отпадъчни води от "Фикосота" гр. Шумен, чрез 

заустена канализационна тръба за дъждовни води. 

 Извършен засилен контрол на планови обекти с водни проби за 4 -то тримесечие с цел 

изпълнението му.    

 Извършена е проверка на „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар във връзка с текущ 

контрол, съгласно  Заповед № РД–35/18.01.2017 г. на  Министъра на околната среда и водите за 

сформиране на комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на предприятия и 

съоръжения, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал 

 През м. ноември в направлението са извършени две планови проверка и две 

извънпланови, при които е дадено едно предписание, което е изпълнено в срок, няма съставени 

АУАН за нарушения на екологичното законодателство, с което е изпълнен 100% плана за 

контролна дейност за четвърто тримесечиепо отношение ОВОС и ЕО. 

 През месеца са постановени: 

-едно Становище по екологична оценка, с което се съгласува ОУП на Община Каолиново; 

-две решения за преценяване на необходимостта от ОВОС с характер на решението „да не 

се извършва ОВОС“; 

-едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на 

решението „да не се извърши ЕО“; 

 Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“, постановено е едно решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията „да не се 

извършва ЕО“; 



 Процедирани са 29 уведомления за инвестиционни предложения, от които 25 са за 

инвестиционни предложения извън обхвата на ЗООС; по две от тях са изготвени процедурни 

писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС-преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и са постановени четири решения за прекратяване на 

производството по реда на Глава шеста от ЗООС и ЗБР. 

 Постановено е едно становище по екологична оценка, с което се съгласува ОУП на 

Община Каолиново; 

 

  Засилен превантивен контрол : 

- През месец ноември са постановени две решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС с характер на решението „да не се извършва ОВОС“, за инвестиционни 

предложения: „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, Разпределителен газопровод извън 

урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план 

(ПП), Инвестиционен проект и изграждане на: Разпределителен газопровод към ПИ 83510.621.9 

в местност „Якова“, землище на гр. Шумен и газопроводни отклонения“; „Изграждане на 

мандра (за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден) и изграждане на 

хранителен магазин в УПИ X, кв. 14 по плана на с. Моравица, общ. Антоново“ 

- Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с 

характер на решението „да не се извърши ЕО“: за  „ПУП- Парцеларен план (ПП) за водопровод 

към ПИ 73626.316.38 по КК на гр. Търговище“ 

- През месец ноември е постановено едно становище по екологична оценка, с което се 

съгласува Общ устройствен план на Община Каолиново. 

- Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна 

предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. 

Върбица за „Курортни и реакционни дейности“-ОК за изграждане на обект „Къща за гости“ в 

имота“ - недопустимост на инвестиционното предложение спрямо заложените в ПУРБ цели и 

мерки за постигане на добро състояние и предвид произтичащи от поставените цели и 

нормативни изисквания в ПУРБ и недопустимост поради местоположението на имота-попада 

във пояс II на СОЗ; и за инвестиционни предложения  „ Изграждане на ферма за отглеждане на 

кози“ в УПИ II-142, кв. 48 по плана на с. Иваново, общ. Върбица“, „Магазин за хранителни и 

промишлени стоки“ в УПИ XVI, кв. 73 по плана на с. Тодор Икономово; „Смяна начина на 

трайно ползване на имот №0000277 с НТП: „Пасище, мера“ и площ 11,890 дка и НТП: „Нива“ в 

землището на с. Хърсово, общ. Никола Козлево“- поради не представяне на изискана 

информация в посочен срок. 

- Извършена е консултация по Задание за обхвата и съдържанието на Екологична оценка на 

Общ устройствен план на Община Хитрино, обл. Шумен и Схема за провеждане на консултации 

по ЕО на ОУП  на Община Хитрино. 

 Извършени са две планови проверки: 

-    по изпълнение на условия в решение по ОВОС за одобряване осъществяването на 

инвестиционно предложение: „Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 

63 000 броя в ПИ № 077005 в землището на с. Баячево, община Търговище“. Към момента на 

проверката не е започнало реализиране на инвестиционното предложение; 

-  по правно действие на Решение №ШУ-02-ЕО/2012г. на РИОСВ гр. Шумен за 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП на ПИ 

№83510.687.61 по КК на гр. Шумен за изграждане и експлоатация на нова инсталация за 

производство на хранителни добавки (месокостно брашно и животински мазнини), използвани в 

животновъдството, на основа на преработка на суровини от СЖП , с възложител „Брамас-96“ 

АД, гр. Шумен, при която е установено, че решението не е изгубило правно действие. 



 

Tекущ контрол:     

 

   Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

За периода - месец ноември  са проверени 10 бр. сигнали, като от постъпили 8 бр. сигнали, 

като  са  обработени и предприети действия по  2 бр. сигнали постъпили от края на предходен 

месец. 

  През месец ноември е извършена 1 бр. проверка по сигнал на обект: ЕТ „Захари 

Борачев“, с. Загориче – Силозно стопанство, гр. Нови пазар, относно - замърсяване на въздуха и 

наличие на шум, в следствие на дейностите извършвани на площадката. На място не се установи 

наличие на неорганизирано запрашаване и шум. Установи се, че са изпълнени всички 

предписания дадени при предходни проверки отново във връзка с постъпили сигнали. С писмо 

изх. № 107-С/16.11.2017 г. сигналът е изпратен и до община Нови пазар за извършване на 

проверка и предприемане на мерки в рамките на техните компетенции. Не са установени 

нарушения.  

 За получен сигнал за черен дим в гр.  Велики Преслав, при производствена зона е 

извършена проверка на място. Установи се, че се извършват ремонтни дейности на текстилно 

предприятие. При проверката не беше установено изгаряне на отпадъци. Дадено е предписание 

за предаване на наличните. Сигналът е решен. 

 По сигнал за поголовна сеч под Кулата в резерват  Патлейна и прокаран път преди 3 

год. в резерват Дервиша – землище гр. Велики Преслав, се извърши проверка на място. 

Установи, се че в м. Патлейна, под Кулата (телевизионна кула) не е извършена поголовна сеч, а 

групово-постепенна сеч, която е съгласувана с ГСП на ТП ДГС „Преслав“ от 2012 год. Сечта е 

извън границите на Поддържан резерват „Патлейна“ и Защитена местност „Див рожков“ е 

проведена в периода 19.04.2015г. – 24.10.2017 год. Посоченият в сигнала прокаран път в м. 

Дервиша е съществуващ „Автомобилен земен път“ съгласно ГСП от 2012 г., като е бил уширен 

с цел преминаване на МПС при необходимост от противопожарни мероприятия. 

 По сигнал за горене на отпадъци до бившето „ЗИЕНО гр. Шумен“ в имота на фирма 

"Колумбия" се установи при проверка, че няма наличие на изгаряне на отпадъци , не се вижда 

пушек или дим , и не се усещаше миризма от изгаряне на отпадъци. Към цеха има котелно 

помещение, с котел   на въглища и дърва, който към момента на проверката не работеше.  

 По сигнал за замърсяване с отпадъчни води от Казан за дестилация ракия в село 

Пъдарино в община Омуртаг. Извършена проверка на място, съвместно с Община Омуртаг. 

Дадени 2бр.предписания за прекратяване на изпускането на отпадъчни води. Предписанията са 

изпълнени и сигналът е решен.  

 По Сигнал 108 – С от 20. 11. 2017 г., относно изтичане на инфилтратни води от 

биогазова инсталация в с. Славяново  и замърсяване водите на р. Сеячко дере и яз. „Каваци“ гр. 

Попово. От извършената проверка на място веднага, не се установи изтичане на производствени 

отпадъчни води, от дейността на Кравеферма с инсталацията за производство на биогаз. Беше 

установено преливане на дъждовни води вследствие на обилни валежи предходни дни, 

примесени с торов отпад, измит от площадката. Взети са водни проби от изтичащи води от 

площадка на обекта и от воден обект р. Сеячка при мост на път за с. Сеяч. Дадени са 

предписания за преустановяване на изтичането на замърсени дъждовни води. Предписанието е 

изпълнено, за което е уведомен РИОСВ Шумен. С това сигналът е решен.   

 Сигнал № 104-С/23.10.2017 г. относно замърсявания с отпадъци в селата Ясенково и 

Венец. Извършена проверка на място съвместно с представители на общинска администрация 

Венец. При проверката бяха обходени входно-изходните артерии към с. Ясенково, старото 

селско сметище, преминаващия през населеното място воден обект – р. Ясен (реката и 



прилежащите територии), улиците на селото – не се установиха нерегламентирани замърсявания 

с отпадъци. Не се установи на място  нарушения.  

 По отношение на опазване на почвите акцент през месец ноември са извършените 2 бр. 

планови проверки на  1бр. склад съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за 

растителна защита и 1 бр. планови проверка на животновъден обект.  

 По сигнал за замърсяване на язовир Шумен с отпадъчни води, РИОСВ Шумен извърши 

съвместна проверка с "В и К Шумен" ООД, с Община Шумен  с  БДЧР Варна и РЛ Шумен. 

Установи се зауствне на непречистени отпадъчни води с цвят синкаво виолетов на "Фикосота" 

ООД, чрез дъждовен стар канал. Отпадъчните води са от Цех за производство на тоалетна 

хартия и от Цех за сапуни. Взети са три броя водни проби от отпадъчни води и една от водния 

обект яз. Шумен. Съставени са протоколи за проверка при вземане на водните проби и 

Констативен протокол. Дадени са предписания за незабавно прекратяване на заустването на 

замърсените отпадъчни води и недопускане на замърсяване. Предписано е пречистване на 

отпадъчните води и заустването им в регламентирана канализационна мрежа на гр. Шумен. 

Съставен е АУАН на предприятието от БДЧР Варна.    

 

Опазване чистотата на въздуха  

  Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2017 г. за извършване на 

задължителен инструментален контрол, през месец ноември бяха взети проби от 1 обект – „ЕСТ 

Трейд“ ООД, гр. Търговище – извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, 

СО, NOx и SO2 в отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 2,5 с предна 

камера за твърдо гориво. Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна към ИАОС, гр. София. 

 През месец ноември са извършени планови проверки на 9 обекта (в това число 2 бр. 

комплексни проверки и 3 бр. съвместни проверки).  

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 9 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 4 бр., включително на 

дадени такива от предходни проверки. 

 През месец ноември са извършени 2 броя извънредни проверки, както следва: 1 бр. 

проверка на ЗП „Иван Бахчеванов“, птицеферма в с. Баячево – във връзка с поставено условие в 

Решение по ОВОС, касаещо част атмосферен въздух – на място се установи, че все още 

инвестиционното предложение не е реализирано, следователно и условието все още не е 

приложимо; 1 бр. проверка по сигнал на обект: ЕТ „Захари Борачев“, с. Загориче – Силозно 

стопанство, гр. Нови пазар, относно - замърсяване на въздуха и наличие на шум, в следствие на 

дейностите извършвани на площадката. При извършената проверка се установи, че се извършва 

дейност по разтоварване на маслодаен слънчоглед в приемна шахта, не се установи запрашаване 

в района на площадката, както и в близост до жилищните сгради, намиращи се до Силозното 

стопанство. Не се установи и наличие на шум.  

 Не са извършвани контролни проверки със замервани нивата на шума на планирани 

обекти за 2017г. 

 

Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения;  

 За периода на месец ноември основно са извършвани планови проверки на обекти 

заустващи отпадъчни води във воден обект със вземане на водни проби , по плана на 

РИОСВ за  4-то тримесечие.  
 Извършени са планови проверки на  34 бр. обекти емитери на отпадъчни води за 

месеца.  От тях по- големи са :  

1. заустващи във воден обект- предприятия за производство на акумулаторни батерии 

"Енерсис" АД, гр.Търговище, предприятие за преработка на месо "Ив мес"ООД, с. Златна нива, 



МПП - 3 бр. - "Дайдъри Продъкс" гр. Омуртаг, "Камаджиев милк" ООД, с. Крива река, "Юес 

комерс" ООД, с. Голямо градище- общ. Опака, Предприятие за производство на подцинкована 

тел "Веселин Запрянов" ЕООД гр. Шумен, ГПСОВ Шумен с канализационна система, 

Предприятия за стъклени изделия- "Тракия глас България" ЕАД, Винарска изба "Тракиявин" 

ООД с. Овчарово.  

2. Заустващи в Канализационна система - Винарска изба - "Бакхус" ООД,  Хан Крум" 

АД, Леярна за алуминий - БМП Близнаци, Птицеферма- "Бряк СК" ООД, Вин заводи- Винекс 

Преслав" гр. Велики Преслав,  "ЛВК- Винпром" ООД гр. Търговище и други.  

 От проверените по големи емитери не са установени превишения на нормите за ГПСОВ 

Велики Преслав, ГПСОВ Търговище, ГПСОВ Шумен, "Родна индустрия" ЕООД гр. Попово, 

"Херти " ООД гр. Плиска.  

 С установени минимални превишения са МПП "Ив мес" ООД,  

 С по - голяма степен замърсяване на отпадъчните води се установи  за проверка с водни 

проби са на Канализационна мрежа Смядово, Канализационна мрежа Омуртаг, Предприятие за 

производство на подцинкована тел "Веселин Запрянов" ЕООД гр. Шумен, МПП- "Дайдъри 

Продъкс" гр. Омуртаг,   

 Извършени са планови проверки на обекти, заустващи в селищна канализационна 

система, на пречиствателните съоръжения 20 броя заедно с тези на комплексни и съвместни 

проверки. Участие в проверки по комплексни разрешителни  са за 2 броя обекти. От тях по 

важна е "Мега груп " АД, гр. Смядово, " "Енерсис" АД, гр.Търговище,  "Тракия глас България" 

ЕАД, гр. Търговище.  

 Извършени са извън планови проверки с констатации за качеството на отпадъчнте води 

след водни проби на планови обекти -7 бр.  на  "Веселин Запрянов" ЕООД гр. Шумен, "Херти " 

ООД гр. Плиска,  "Родна индустрия" ЕООД гр. Попово, Канализационна мрежа Смядово, 

Канализационна мрежа Омуртаг.   

 За  установените превишения над индивидуалните емисионни ограничения на КМ- 

Смядово и КМ Омуртаг и МПП- "Дайдъри Продъкс" гр. Омуртаг,  предстои налагане на 

санкции и АУАН.  

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците  

 През докладвания период са извършени 34 броя планови проверки на генератори на 

отпадъци  и фирми извършващи дейност с отпадъци (транспортиращи или третиращи отпадъци) 

притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. При проверките се 

установи, че се води отчетност, отпадъците се предават на фирми имащи документи по чл. 35 от 

ЗУО. Дадени са 12 броя задължителни за изпълнение предписания относно предоставяне на 

липсващи при проверките документи и привеждане на обектите в съответствие с 

законодателството по управление на отпадъците.   

 Извършени са 15 бр. извънредни проверки на 15 бр. търговски обекти, по писмо на 

МОСВ относно пуснатите на пазара полимерни торбички. В един от обектите е констатирано 

наличие на 100 бр. пластмасови торбички с дръжки, за които съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба за 

определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса се дължи такава. Дадено е 

предписание за заплащане на продуктовата такса в ПУДООС, по реда и размера определен с 

наредбата. Същото е изпълнено в указания срок. Извършена е 1 бр. проверка, във връзка с 

прекратено образуване на отпадъци по реда на чл. 21 от Наредба №2  от 23.07.2014 г. за 

класификация на отпадъците.  

 Извършени са 2 бр. извънредни проверки по последващ контрол на дадени 

предписания, при които е установено, че същите са изпълнени. Извършена е 1 бр. извънредна 

проверка по внесено в РИОСВ – Шумен уведомление за инвестиционно предложение.  



 Във връзка с писма на МОСВ относно извършване на проверки на лица извършващи 

дейности с отпадъци от шивашката промишленост са извършени 3 бр. проверки на фирми 

генератори на текстилни отпадъци. От осъществения контрол е установено, че  отпадъците се 

съхраняват правилно, класифицирани са по реда на Наредба 2 и за тях се води отчетност и се 

предоставя информация съгласно изискванията на Наредба 1 от 04. 06. 2014 г. Образуваните от 

дейността текстилни отпадъци се предават за дейност по обезвреждане, чрез депониране, за 

което дружествата имат издадени от РИОСВ – Шумен становища  по доклади от основно 

охарактеризиране.  

 Извършени са 22 бр. проверки на площадки във връзка със спазване условията в 

издадените разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци. При проверките 

не се констатира неизпълнение на условията в издадените документи по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците, не са установени нарушения.  

 През месец ноември експерти от направление „УООП“ взеха участия в  3 броя проверки 

по Условия 11 и от комплексни разрешителни на "Енерсис" АД – инсталация за производство на 

акумулатори, „Родопа“ АД и „Мега груп“ ЕАД. От извършените проверки на място, не са 

установени нарушения и замърсяване на околната среда.   

  

 

Почви 

 Проверен е и 1 бр. склад за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати 

за растителна защита в гр. Шумен, стопанисван от „ЗИКИ – 07“ ЕООД. При проверката на 

място не са констатирани разпилявания и течове от препарати, складът е в добро техническо 

състояние, няма нарушения в конструкцията, осигурена е вентилация и охрана.  

През месеца е извършена 1 бр. планова проверка на животновъден обект – кравеферма 

„Янкови“ ООД, с. Априлово. При проверката се установи, че торовата маса от животновъдния 

обект се съхранява на обособена за целта торова площадка, отговаряща на изискванията и след 

процеса на  угниване се използва за наторяване на обработваеми земеделски земи. Не се 

констатираха замърсявания на прилежащи земни площи с торова маса.  

 

Котрол на обекти с Комплексни проверки  

 През месец октомври  са извършени 2бр планови Комплексни проверки, на обекти 

включен в плана за четвърто тримесечие В тях се включват:  Кланница и преработка на месо -

"Тандем Попово" ООД с. Дриново, община Попово, "ЛВК Винпром" Търговище.  

 При проверките не са установени нарушения на околната среда и на действащите 

разрешителни режими и документи.   За проверката на " Тандем Попово " ООД не е установено 

нарушение по отношение на водите за незаконно заустване  в. р. Черни Лом. От дадените 

предписания няма  неизпълнени в определения срок.  

 

   Комплексни разрешителни  

 Извършени 3 бр. проверки на обекти с комплексно разрешително с оператори «Мега 

груп» АД, «ЕнерСис» АД и «Тракия глас България» ЕАД.  

 Няма неизпълнение на условия в разрешителните. За първите две фирми са дадени 

предписания, касаещи представяне на документална информация за състоянието на 

инсталацията. 

 

ОХВ и Севезо  

 Проверени обекти по отношение на химикалите -7 ; брой извършени проверки, в т.ч. 

планови - 6 бр., участие в извънредна проверка 1бр. В рамките на осъществения контрол са 

дадени5 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   



 Извършено е участие в съвместна проверка за контрол на складове за съхранение на 

взривни материали и пиротехнически изделия по Заповед на Главния секретар на МВР в „Караш 

инвест“ ООД гр.Смядово . 

- Контрол и даване на указания във връзка с извършването на класификация на 

предприятията и/или съоръженията в съответствие с критериите по Приложение №3 на ЗООС и 

на основание чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда ЗООС и съгласно чл.5, ал.1 и 

Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях 

- Извършен е контрол относно производство, пускане на пазара и употреба на химични 

вещества в самостоятелен вид, смеси и/или изделия във връзка с наличие на 

хексабромоциклододекан, полихлорирани нафталени, алкани / късоверижни хлорирани 

парафини, хексахлоробутадиен.  

- контрол във връзка с актуализация на информационните листи за безопасност ИЛБ 

предвид новите класификации ва веществата и смесите по регламент 1272/2008 CLP. 

 

Шум 

- Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда - във връзка с утвърден от 

Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график с  контролни измервания на нивата на 

шум излъчван от промишлени източници за 2017 г., през месец ноември, не са извършени.  

 

 БРЗТЗСР 

- През месеца приоритет бе извършването на планови проверки и приключване на 

преписки по входирани ИП и ГСП.  

- Бяха извършени 4 бр. извънредни проверки,  както следва: 2 бр. проверки по внесени 

уведомления за ГСП, попадащи в ЗЗ; 1 бр. по внесено искане за преценка ЕО на Община 

Каспичан; 1 бр. проверка по подаден сигнал в РИОСВ- гр. Шумен за поголовна сеч в местност 

„Патлейна“ и прокаран път в местност „Дервиша“, гр. Велики Преслав. 

Последващ контрол: 

 През м. ноември са извършени 2 бр. извънредни проверки по последващ контрол на 

дадени от предходни проверки предписания, на Предприятие за консервиране на риба - 

"Диавена" ООД гр. Шумен При проверките е констатирано, че дадените при предходните 

проверки предписания са изпълнени.  

 Извършени са 2 бр. проверки на място, по последващ контрол на дадени при предходни 

проверки предписания. При извършена проверка на място на инсталация за сепариране на ТБО в 

гр. Шумен, стопанисвана от „Евро Импекс“ ЕООД е констатирано, че даденото при предходната 

проверка на дружеството предписание относно преместване на наличния отпадък от подситова 

фракция на площадка отговаряща на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО не е 

изпълнено. За установеното на дружеството е съставен АУАН за осъществен състав на чл. 166, 

т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС.  

 През месеца са изпълнени 16 броя предписания  дадени през този и предходния месец. 

За изпълнението им в РИОСВ – Шумен са входирани необходимите документи липсващи при 

проверките, както и снимкови материали доказващи изпълнението на съответните предписания.  

 Оператори на комплексни разрешителни са представили информация за изпълнени 3 бр. 

предписания, дадени на Оператори на комплексни разрешителни – „ЗГП България“ АД и „НЕС-

Нови енергийни системи“ ООД 

 

 



3. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Атмосферен въздух 

 В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 9 бр. предписания за 

отстраняване на констатирани нарушения, отчетено е изпълнението на 4 бр., включително на 

дадени такива от предходни проверки. 

 През месец ноември са извършени 2 броя извънредни проверки, както следва: 1 бр. 

проверка на ЗП „Иван Бахчеванов“, птицеферма в с. Баячево – във връзка с поставено условие в 

Решение по ОВОС, касаещо част атмосферен въздух – на място се установи, че все още 

инвестиционното предложение не е реализирано, следователно и условието все още не е 

приложимо; 1 бр. проверка по сигнал на обект: ЕТ „Захари Борачев“, с. Загориче – Силозно 

стопанство, гр. Нови пазар, относно - замърсяване на въздуха и наличие на шум. 

 Във връзка с осъществения инструментален контрол през месец октомври, в изпълнение 

на утвърдения график за ЗИК, въз основа на лабораторни протоколи представени в РИОСВ - 

Шумен, отчитаме, че не са спазени нормите за масов поток на прах и азотни оксиди при 1 обект 

- "Инжстройинженеринг" ЕООД. Съставен е 1 бр. АУАН на Младен Михайлов за това, че в 

качеството си на старши оператор на Асфалтова база „Драгоево”, с. Драгоево, общ. В. Преслав, 

с оператор „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна, не е осигурил функциониране на 

пречиствателното съоръжение (система ръкавни филтри) за отпадъчни газове на 

асфалтосмесителна инсталация 

  

Води  

За периода на месец ноември са извършени планови проверки на обекти, заустващи 

отпадъчни води във воден обект със вземане на водни проби по плана на РИОСВ за 4-то 

тримесечие.   

      Извършени са планови проверки на 11 бр. обекти, емитери на отпадъчни води за 

месеца: „Енерсис“ АД гр. Търговище; „Дайъри Продъктс“ ЕООД, МПП гр. Омуртаг; „Ив-Мес“ 

ЕООД, колбасарски цех с. Златна нива; „Камаджиев-милк“ ЕООД, МПП с. Крива река; 

„Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен; ЕТ „Фишмен-2012-Ивайло Иванов“, риборазвъдно 

стопанство в с. Руец; „Тракиявин“ ООД, винарна с. Овчарово; ГПСОВ - Шумен; „Тракия Глас 

България“ ЕАД, гр. Търговище, „Юес Комерс“ ООД, МПП с. Голямо Градище, Регионално депо 

за неопасни отпадъци гр. Омуртаг. От проверените обекти  са установени превишения на  

индивидуалните емисионни ограничения на показателите, дадени в разрешителните за заустване 

на МПП „Дайъри Продъктс“ ЕООД; „Веселин Запрянов“ ЕООД, ГПСОВ – Нови пазар, 

Канализационна мрежа гр. Омуртаг, Канализационна мрежа гр. Смядово. Не са установени 

превишения на „Херти“ АД, ГПСОВ – Велики Преслав, „Родна индустрия-91“ ЕООД, ГПСОВ – 

Търговище. 

 Дадени са 17 броя предписания, 5 от които са изпълнени. 

 Направени са предложения за 8 бр. санкции, от които 2 бр. за неналагане на „Пип 

трейд“ ООД - МПП с. Давидово, ЕТ „Фишмен – Ивайло Иванов – 2012“, 4 бр. за прекратяване 

на ТМС, вследствие на прекратено замърсяване на ДП „Кабиюк“, „Тракия Глас България“ ЕАД, 

„Милктрейд – БГ“ ООД, „Алкомет“ АД и 1 бр. за налагане на ПХЖ „Брадърс комерс“ ЕАД, 1 

бр. за намаляване на „Веселин Запрянов“ ЕООД. 

 Съставени са 3 бр. АУАН по чл. 48 ал. 4 от закона за водите – на „В и К“ООД, гр. 

Търговище – за канализационна система , без ГПСОВ гр. Антоново и гр. Омуртаг и „В и К – 

Шумен“ ООД – за канализационна система гр. Смядово, без ГПСОВ. 



 Извършени са 3 бр. проверки на обекти заустващи отпадъчни води във воден обект, с 

невзети проби, поради липса на производствена дейност – ВИ „Хан Крум“ АД, „Караш инвест“ 

ЕООД и Спортно – развлекателен комплекс гр. Върбица. 

     Извършена е 1 бр. проверка на обект заустващ отпадъчни води след пречистване в р. 

Провадийска, съгласно чл. 46 ал. 4 от Закона за водите – „Станев“ ЕООД. 

 Извършена е проверка на Канализационна система с ГПСОВ – 1 брой – Шумен.  

      Извършени са 7 съвместни проверки -  на „Диавена“ ООД, ЕТ „Николай Неделчев, 

„Винекс Преслав“ АД, „Караш инвест“ ЕООД, „Айсам“ ЕООД, „Родопа-2005“ ЕООД и 

„Екомакс вторични суровини“ ЕООД.  

 Участие в планови проверки по Комплексни разрешителни – 4 бр. – „Родопа Шумен 

1884“ АД, „Енерсис“АД, „Мега груп“ ЕАД, „Тракия Глас България“ ЕАД. Не са установени 

нарушения по опазване на водите. 

 Участие в 5 планови комплексни проверки, в една от които като координатор. 

  Извършени са 4 броя проверки по сигнали: за замърсяване с отпадъци в с. Ясенково и с. 

Венец (не са констатирани нарушения), в с. Пъдарино за замърсяване с отпадъчни води от казан 

за производство на ракия (съставен е констативен протокол за констатираното замърсяване. 

Предстои съставяне на АУАН) и замърсяване на язовир Шумен, вследствие заустване на 

замърсени отпадъчни води от „Фикосота“ ООД. Взети са проби от отпадъчни води на 

„Фикосота“ ООД и от 2 бр. дъждовни колектори, заустващи в язовир Шумен. Съставен е 1 бр. 

АУАН на „Фикосота“ ООД от БДЧР, за нерегламентирано заустване.  

 

Комплексни разрешителни  

 Изпълняват се условията в комплексните разрешителни и предписанията, дадени при 

проверките. Няма риск от замърсяване на околната среда и аварийни ситуации от прилагането 

на условията на комплексните разрешителни 

Биологично разнообразие и НЕМ 

 Извършени са 9 бр. проверки. Проверени са 9 бр. обекта. През месеца няма дадени 

предписания.  

 През отчетния период е съставен един АУАН на физическо лице по реда на Закона за 

биологичното разнообразие, за предлагане за продажба на препариран екземпляр от вида 

Скален орел в два сайта за онлайн търговия, като екземпляра е отнет в полза на държавата. 

Нарушението е констатирано след подаден сигнал в РИОСВ – Шумен през месец септември и с 

помощта от страна на ОД на МВР – Търговище, лицето бе установено и след като Окръжна 

прокуратура – Търговище постанови отказ за образуване на досъдебно производство, РИОСВ – 

Шумен състави АУАН на лицето – нарушител.  

 

Отпадъци 

 Извършени са  общо 67 бр. проверки, от които 31 са извънредни. Извършени са 7 броя 

проверки по подадени в РИОСВ-гр. Шумен сигнали  и жалби на граждани.   

 Проверени бяха 15 бр. обекта във връзка с писмо на МОСВ относно пуснатите на пазара 

полимерни торбички. Извършена е 1 бр. извънредна проверка по подадено уведомление по 

приложение № 7 от Наредба 2 за класификация на отпадъците.  

 Извършени са 4 бр. извънредни проверки на фирми генератори и извършващи дейности 

с текстилни и медицински отпадъци, както и една проверка по внесено в РИОСВ – Шумен 

уведомление за инвестиционно предложение. Извършени са 2 бр. проверки на място по 

изпълнение на дадени при предходни проверки предписания. Дадени са общо 21 бр. 
задължителни за изпълнение предписания, изпълнени са 16 бр. 



 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 28 броя работни 

листи по Приложение № 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба № 2 за класификация на отпадъците,  

и са заверени 8 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г.  

 Издадени са 3 броя Разрешителни по чл. 67 от ЗУО и 4 броя регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО. Съставен  е 1 бр. АУАН за неизпълнение на дадено при предходна проверка 

предписание.  

 

Почви 

 През месец ноември е извършена 1 бр. планова проверка на склад за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, е един брой проверка на 

животновъден обект, относно съхранение на торовата маса. Извършена е 1 бр. извънредна 

проверка във връзка с постъпил в РИОСВ – Шумен сигнал. Дадено е 1 бр. предписание за 

привеждане на обектите в съответствие с нормативните изисквания с цел недопускане 

замърсяване на почвите. 

 

Химикали  

 Брой участия и проверени обекти по отношение на химикалите -7 ; брой извършени 

проверки, в т.ч. планови - 6 бр., участие в извънредна проверка 1бр. В рамките на осъществения 

контрол са дадени 5 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.   

 Извънредните проверки са 1 бр. ЗП “Иван Бахчеванов“,1 с. Баячево, общ. Търговище, 

предписание няма. Не е изградена нова птицевъдна сграда, съответно няма необходимост от 

комплексно разрешително. 

 

СЕВЕЗО 

 Съвместна проверка за контрол на складове за съхранение на взривни материали и 

пиротехнически изделия по Заповед на Главния секретар на МВР в „Караш инвест“ ООД 

гр.Смядово 

 Извършена е проверка на „Ново стъкло“ЕАД, гр.Нови пазар във връзка с текущ 

контрол, съгласно  Заповед № РД–35/18.01.2017 г. на  Министъра на околната среда и водите за 

сформиране на комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на предприятия и 

съоръжения, класифицирани с нисък и висок рисков потенциал Участие в 2 бр. проверки на КР, 

дадени пет предписания. 

 

ОВОС и ЕО 

 При извършените планови и извънпланови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН, изпълнено е 

даденото 1 бр. предписание. 

 

Шум  

 Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда - във връзка с утвърден от 

Министъра на ОСВ и ИАОС, гр. София годишен график за извършване на контролни 

измервания на нивата на шум излъчван от промишлени източници за 2017 г., през месец 

ноември не са извършвани. Плана за 2017г. е изпълнен.  

 

НП 

 През месец ноември  2017г. Директора на РИОСВ Шумен е издал 8 бр. НП, с които са  

наложени имуществени санкции, глоби и текущи месечни санкции : 

1. НП № 56/06.11.2017г на «Пътинженерингстрой- Т» ЕАД извършил административно  

нарушение чрез действие , изразяващо се в нерегламентирано третиране на строителни 



отпадъци, без да притежава необходимия документ по чл 3, ал.1, т.1и в нарушение на  - чл.35, 

ал.1, т.1, от ЗУО с наложена санкция за 7000 лв 

 

2. НП № 57/08.11.2017г на «ДЖИ ПИ Груп » АД извършило административно нарушение 

като е изхвърлило неопасни отпадъци, на нерегламентирани места с което е нарушил - чл.29, 

ал.2, от приложение 2 от ЗУО с наложена санкция за 1400лв 

 

3.  НП № 58/14.11.2017г на «Община Опака» - Канализационна система на гр. Опака за 

това че събира и отвежда отпадъчни води , които се заустват във воден обект с качества над 

дадените в разрешителното ИЕО като е извършила административно нарушение с което е 

нарушил - чл.48, ал.1, т.3 от Закона за водите с наложена санкция за 1000лв 

 

4. 2. НП № 59/23.11.2017г на «Дадъри продъктс» ЕООД извършило административно 

нарушение като е изхвърлило замърсени отпадъчни води във воден обект, с което е нарушил - 

чл.200, ал.1, т.6 от Закона за водите с наложена санкция за 2000лв 

 

 През месец ноември е издадено 1 броя НП за наложена глоба  : 

 

1. №60/24.11.2017г на Милен Николов Добрев – извършил дейност по транспортиране на 

ОЧЦМ, без регистрация по ТЗ и без издаден документ. С това е нарушен чл.з5, ал.1 от ЗУО  с 

наложена глоба за 1400лв 

 

 През м. ноември са издадени 3 броя НП за наложени текущи месечни санкции за 

наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия : 

 

1. № И-16-25/06.11.2017г на ОП Чистота- гр. Шумен за превишаване на ИЕО дадени в 

Комплексното разрешително, което съставлява нарушение на  чл.69, ал.1 от ЗООС в размер от 

130 лв/мес 

 

2. № И-16-26/13.11.2017г на «Пътинженерингстрой- Т» ЕАД  гр. Търговище за 

замърсяване на околната среда над допустимите норми за емисии , за съдържанието на прах, 

което съставлява нарушение на  чл.69, ал.2 от ЗООС в размер от 598лв/мес 

 

3.  № И-16-27/24.11.2017г на «Хан Омуртаг» гр. Шумен за превишаване на ИЕО дадени в 

Разрешително, което съставлява нарушение на  чл.69, ал.1 от ЗООС на стойност 33 лв/мес 

 

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ СПРЯМО 

ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Околна среда  

 По отношение на водите е преустановено замърсяване на яз. Шумен от „Фикосота“ 

ООД гр. Шумен с непречистени замърсени производствени води от цех за тоалетна хартия и от 

цех за сапуни чрез отвеждащ дъждовен канал. 

 Преустановено е замърсяване на земни площи и сухо дере с отпадъчни води и 

отпадъчни джибри от Казан за дестилиране на ракия  в с. Пъдарино , община Омуртаг.  

 Преустановено е замърсяване на р. Сеячка – Ялнъ дере и яз. Каваците гр. Попово със 

замърсени дъждовни води от Кравеферма в с. Славяново вследствие на увличане на торов отпад 

чрез обилни атмосферни валежи. 



 Изпълнена и приет на комисия окончателна биологична рекултивация на спряно от 

експлоатация на общинско депо за община Каспичан намиращо се в с. Каспичан.       

 Условията на проверените 3 броя комплексни разрешителни за обекти  „ЕнерСис“АД, 

гр.Търговище, „Мега Груп“АД – обект гр. Смядово, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. 

Търговище се спазват. Не се установи замърсяване на околната среда, свързано с неизпълнение 

на условия от комплексно разрешително, няма съставени АУАН 

 Съхранението на химични вещества и смеси се извършва по начин, минимизиращ риска 

от замърсяване на околната среда. 

 С изпълнените предписания по проверки по опасни химични вещества се очаква 

предотвратяване на аварийни ситуации, от страна на предприятия и съоръжения и правилно 

съхранение на химикали, което ще доведе до минимални рискове за работещите и околната 

среда. 

 Липсва замърсяване на околната среда, причинено от неспазване на условия в 

комплексното разрешително 

 През отчетния период са издадени 3 бр. регистрационни карти, съгласно разпоредбите 

Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани три екземпляра от вида Синьочела 

амазона (Amazona aestiva). 

 1. С РЗИ – по три броя Информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС  по една Информации за преценяване на необходимостта от ЕО;  

 2. С Басейнова дирекция – по Искане за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО за ПУП-ПП за допълнително водоснабдяване на с. Кюлевча с трасе на ел.провод и за две 

уведомления за инвестиционни предложения за допустимост на заявената дейност с УИН; 

 - Изготвени са писма за приемане на два броя Обобщени справки по чл.29, ал.1 от 

Наредбата за ЕО за ОУП на общ. Никола Козлево и ОУПО на община Каолиново.   

 

Бизнеса  
 През месец ноември са представени и обработени 5 броя доклади за проведени СПИ 

през 2017 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии („Барс“ АД, гр. Шумен, 

„Карлсберг България“ АД, гр. София, Пивоварна – гр. Шумен, „НЕС – Нови Енергийни 

Системи“ ООД, гр. Шумен, „Брамас 96“ АД, гр. Шумен и ОП „Чистота“, гр. Шумен – 

Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“). 

 През месец ноември РИОСВ Шумен е участвал в  10  броя ДПК за приемане и 

въвеждане в експлоатация на  инвестиционни обекти. 

 

 През изтеклия месец експерти от направление „УООП“ са утвърдили 28 броя работни 

листи по Приложение № 5, към чл. 7, ал.1 , т.1  от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. 

 Заверени са 8 броя  отчетни книги по приложения от Наредба 1 от 04.06.2014 г. към 

ЗУО 

 Издадени са 3 броя Разрешителни по чл. 67 от ЗУО .  

 Издадени са 4 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.  

 Участие в 1 бр. комисия в ОД „Земеделие“ - гр. Търговище; 

 Участие в 1 бр. комисия в СГКК  гр. Търговище за обект: изработване на контактна зона 

и списък на засегнатите имоти на ПИ с идентификатори 69599.502.32, 56112.503.1 и 

69146.400.999, обл. Търговище; 

 По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 41 бр. отговори по 

внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. да се извърши процедура по Глава втора от 

Наредбата за ОС на основание §4, ал.1 и 3 от Преходните и заключителните разпоредби на 

наредбата) и 14 бр. по внесени Горскостопански програми. 



 - процедирани са 29 уведомления за инвестиционни предложения, от които 25 са за 

инвестиционни предложения извън обхвата на ЗООС; по две от тях са изготвени процедурни 

писмa, с указана приложимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС-преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; 

 - през месец ноември са постъпили 3 броя Искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС; 1 брой 

Искане за становище по ЕО за ОУП на Община Върбица и 1 брой Задание, схема за консултации 

и ДОСВ за ОУП на Община Хитрино. 

 -Постановено е едно становище по екологична оценка, с което се съгласува ОУП на 

Община Каолиново; 

 - Постановени са две решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС  с характер на решението „да не се извърши ОВОС“; 

 - Постановено е едно решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 

с характер на решенията „да не се извършва ЕО“; 

 - Постановени са четири решения за прекратяване на производството по реда на Глава 

шеста от ЗООС и ЗБР; 

 

Обществеността 

 

 Предоставяне на информация на Министъра на околната среда и водите за поддържане 

на публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от ЗОПОЕЩ по 

реда и сроковете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват 

дейности по приложение №1 към чл. 3, т.1 от ЗОПОЕЩ. 

 Експерти от РИОСВ – Шумен посрещнаха в Информационния център ученици от 

четвърти клас от СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. Децата се запознаха с правилата и 

възможностите за опазване на околната среда чрез презентация на тема ,,Кой опазва околната 

среда‘‘. Четвъртокласниците с готовност се включиха в екоигрите и показаха завидни познания 

и умения. Учениците разгледаха работния процес  в Регионалната лаборатория към ИАОС в 

Шумен. Екоинспекцията им подари образователен комплект „Климатична станция“, за да 

продължат да изучават природата. 
 

 Конкурсът ,,ЕкоКоледа‘‘ се проведе от 15 до 30 ноември и се организира за пета 

поредна година. В него взеха участие детски градини и училища от Шуменска и Търговищка 

област. Ръчно изработените играчки за елха, коледни и новогодишни картички са от екологични 

или отпадъчни материали. 

 Училищата и детските градини участвали в благотворителната инициатива ще получат 

грамота и сертификат за благодетел. Най-добре представилите се участници ще получат 

коледни елхички. 

 Картичките и играчките ще бъдат предложени за продажба на благотворителен коледен 

базар в помощ на деца в нужда, който ще се проведе в  II ОУ „д-р Петър Берон“ гр. Шумен. 

 

  

 


