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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец април на 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен извършиха общо 

106 бр. проверки, при които провериха 91 обекта. От извършените проверки 74 са 

планови, а 32 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 16 броя АУАН и са издадени 9 бр. 

наказателни постановления на стойност  10500 лв.  

 През отчетния период по издадени от директора наказателни постановления и 

сключени споразумения са събрани общо 18 731,37 лв. По наложени глоби и санкции са 

платени  17 992,96 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  

738,41 лв. Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 16 572,21  лв., 

като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини 

е:  Община Шумен – 10172,20 лв., Община Търговище – 697,02 лв., Община Омуртаг – 

26,56 лв., Община Попово – 411,20 лв., Велики Преслав – 5259,52 лв., Община Върбица 

– 5,71 лв. 

 От постъпилите за отчетния период 15 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 10 бр. проверки на място, а на останалите е отговорено в писмен вид, или са 

препратени за решаване по компетентност до съответните институции – общински или 

други администрации.  

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

 През месец април на 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен, извършиха 106 бр. 

проверки на 91 бр. обекта, от които плановите са 74, а извънредните 32. За отчетния 

период експертите са провели 3 броя комплексни проверки на: инсталация за извличане 

на растителни масла от отработена белилна пръст стопанисвана от „Айбилкан“ ООД с. 

Венец, фабрика за производство на врати и прозорци, „Станев“ ООД гр. Каспичан и 

„Автомагистрали Черно море“ АД бетонов възел и площадка гр. Шумен. В рамките на 

комплексните проверки, са дадени общо 6 бр. предписания. За непроведени собствени 

периодични измервания на отпадъчни газове формирани от инсталирана на площадката 

асфалтосмесителна инсталация на „Автомагистрали Черно море“ АД предстои 

съставяне на АУАН. Извършени са 2 планови проверки по условията на издадените на 

операторите Комплексни разрешителни на инсталация за топене на вторичен алуминий 

стопанисвана от „БМП Близнаци Метал Пластик“ ООД с. Стража и инсталация за 

интензивно отглеждане на кокошки „Яйца и птици – Ломци“ АД с. Ломци. При 

проверките не  са установени нарушения и няма предприети административно-

наказателни мерки.  

 За отчетния периода са извършени 32 бр. извънредни проверки, от които 10 бр. са 

по постъпили в РИОСВ – Шумен сигнали и жалби на граждани. В рамките на 

осъществения контрол за привеждане дейността на проверяваните дружества в 

съответствие със законодателството са дадени 47 бр. задължителни за изпълнение 
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предписания. За установени нарушения на Закона за опазване на околната среда и 

секторните закони за отчетния период  за съставени 16 бр. АУАН.   

 

Засилен превантивен контрол:  
През месец април са постановени три решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС с характер на решенията „да не се извършва 

ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Магазин за хранителни и битови стоки с 

помещение за хляб и хлебни изделия тип „Лидл“ в ПИ № 83510.662.546 по КК на гр. 

Шумен; „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 83510.692.10, УПИ 

V в кв. 1 на Индустриален Парк Шумен, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“; 

„Изграждане на търговски комплекс - Ритейл парк в поземлен имот с идентификатор 

83510.662.603 по КК на гр. Шумен“ 

През отчетния период са постановени осем решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО с характер на решенията „да не се извършва ЕО“, 

за: „Програма за управление на отпадъците за Община Венец за периода 2021-2028г.“; 

„ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04159.31.6 по КК на с. Бистра, общ. 

Търговище“; „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 04159.31.5 по КК на с. 

Бистра, общ. Търговище“; „Изменение на ПУП-ПЗ за отреждане на ПИ 55201.9.43 по 

КК на с. Пайдушко, общ. Търговище за „производствено-складови дейности и 

фотоволтаична централа“, във връзка с изграждане на фотоволтаична централа с 

мощност до 4,5 МWр и изготвяне на ПУП-ПП за подземен кабел 20KV за отвеждане на 

произведената енергия от ФЕЦ в ПИ 55201.9.43 по КК на с. Пайдушко, общ. Търговище 

до стълб от съществуващ въздушен електропровод 20KV в ПИ 55201.6.34 по КК на с. 

Пайдушко, общ. Търговище“; „Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ 

за два броя въздушни кабелни линии преминаващи през територията на Община 

Хитрино и Община Шумен“; Програма за управление на отпадъците за Община 

Хитрино за периода 2021-2028г.“; Програма за управление на отпадъците за Община 

Каолиново за периода 2021-2028г.“ и Подробен устройствен план - План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 32562.48.647 по КК на с. Изгрев, общ. 

Венец.  

Постановено е едно решение за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР 

за инвестиционно предложение „Преместваема инсталация за термична преработка на 

отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен, 

местност Кариерите в кв. Мътница“ по искане на възложителя на инвестиционното 

предложение.  

Внесено е Искане за издаване на становище по ЕО за проект на ОУП на община 

Върбица, което е върнато за доокомплектоване по реда на чл.23, ал.4 от Наредбата за 

ЕО.   

Извършени са шест планови проверки по документи: По изпълнение на 

условията в Решение № ШУ-17-ПР/2017 г. за ИП „Изграждане на кравеферма до 80 

броя животни в ПИ № 101014 с площ 1,407 дка и НТП: „Кравеферма” и ПИ № 101013 с 

площ 2,106 дка с НТП: „Терен за силаж“ в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино. 

С писмо възложителят уведомява, че не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение. По изпълнение на условие в Решение № ШУ-08-ПР/ 2021 г. за ИП 

„Площадка за дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по 

кадастралната карта на с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен“. С писмо 

възложителят уведомява, че не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение. По изпълнение на условие в Решение № ШУ-07-ПР/2021 г. за ИП 

„Газифициране на Инсталация за производство на необработени метали от отпадъци от 

метали чрез металургични процеси разположена в землището на с. Стража, общ. 
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Търговище, обл. Търговище“. В РИОСВ гр. Шумен е налична документация, 

удостоверяваща изпълнение на условието. По изпълнение на поставено условие в 

Решение № ШУ-37-ПР/2016 г. за ИП „Изграждане на два броя тенис кортове и паркинг 

към тях в ПИ № 040028 с площ 7,312 дка и НТП: «Пасище, мера» в землището на   гр. 

Плиска, общ. Каспичан“. С писмо възложителят уведомява, че не е започнало 

реализиране на инвестиционното предложение. По изпълнение на поставени условия в 

Решение № ШУ-26-ПР/2021 г. за ИП „Увеличаване капацитета на съществуваща 

птицеферма с капацитет 38 880 броя места за птици-бройлери до 56 160 броя места за 

птици, чрез прилагане на условия за хуманно отношение към животните и достигане на 

максимална гъстота на отглеждане от 39 кг/м²“ в поземлен имот с идентификатор 

73626.520.11 по КК на гр. Търговище с НТП: „За стопански двор“. В РИОСВ гр. Шумен 

е налична документация, удостоверяваща изпълнение на условието. По изпълнение на 

поставено условие в Решение № ШУ-35-ПР/2021 г. за ИП „Увеличаване капацитета на 

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване чрез реконструкция на 

съществуваща животновъдна сграда и монтаж на покривна фотоволтаична 

електроцентрала в УПИ XI и УПИ XII по плана на с. Буйново,  общ. Търговище“. С 

писмо възложителят уведомява, че не е започнало реализиране на инвестиционното 

предложение. 

Във връзка с  писма до „Тракия Глас България“ ЕАД, “Пашабахче България” 

ЕАД, и ПБЗН Търговище, и отправено искане от директорите на «Тракия Глас 

България» ЕАД и «Пашабахче България» ЕАД, гр. Търговище за удължаване на срока 

за изграждане на локална система за оповестяване по смисъла на чл.35, ал.3, т.5 от 

Закона за защита при бедствия е  удължен  срока на предписания дадени на «Тракия 

глас България» ЕАД и «Пашабахче България» ЕАД  гр. Търговище до отпадане на 

обстоятелствата по отлагане на теста за интеграция и до посочване  на конкретна дата 

за провеждане на теста от ДКИС-МВР: 

 

Текущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 От постъпилите за отчетния период 15 бр. сигнали и жалби на граждани – 

писмени, по „зелен телефон“ и електронна поща, експертите на РИОСВ - Шумен 

извършиха 10 бр. проверки на място, за което са съставени констативни протоколи, а на 

останалите е отговорено в писмен вид, или са препратени за решаване по 

компетентност до съответните общински или други администрации.  

1. По сигнал за изхвърлени строителни отпадъци на терен в землище с. Сушина, 

общ. Върбица с вх. № С-43/06.04.2022 г., е извършена проверка на място на 18.04.2022 

г. на описания терен в сигнала в землището на с. Сушина, община Върбица. 

Констатирано е наличие на строителни отпадъци на терен в близост до бивш стопански 

двор Съставен е констативен протокол № СС-023 / 18.04.2022 г., в който беше дадено 

предписание за установяване на фактическата собственост на имота и предприемане на 

мерки за почистване и недопускане на повторни замърсявания на територията на 

землище Сушина. Жалбоподателя е уведомен по телефона за резултата от проверката. 

2. По сигнал за задушлив дим и миризма от Завод за каменна вата в гр. 

Търговище, с вх. № С-44 от 44/06.04.2022 е извършена проверка на място на 06.04.2022 

г. на обект „Рок 7“ ЕООД, гр. Търговище, при която е установено, че в обекта има 

налични четири броя изпускащи устройства /1 бр. авариен комин/ към източници на 

емисии. Дружеството е провело СПИ през 2022 г., видно от протоколите от изпитване 

не са превишени НДЕ на измерените показатели. При извършеният оглед миризма се 

установи точно до резервоарите за оборотна вода. Не се установи на какво наподобява 

миризмата. Дадено е предписание да се установи източникът й и да се предприемат 



 

4 

 

мерки за недопускане наличието на интензивно миришещи вещества. Същите следва да 

се представят в РИОСВ – Шумен в указания срок в КП № ЗК-26/06.04.2022 г. С писмо 

вх. № ОА-1416/19.04.2022 г. дружеството уведомява, че предписанието е изпълнено в 

срок. 

3. Във връзка с препратен от МОСВ сигнал за разкомплектоване на автомобили 

и изгаряне на отпадъци в района на бивш старчески дом гр. Шумен, е извършена 

проверка на място на 12.04.2022 г. с участието на представител на ОД на МВР гр. 

Шумен. На място не е констатирано разкомплектоване на автомобили. Не са 

установени лица, които да разкомплектоват автомобили или да изхвърлят отпадъци. 

Установено е наличие на отпадъци  в района непосредствено преди бивш старчески 

дом, разположени от двете страни на улицата, общинска собственост. За проверката е 

съставен констативен протокол № ДЙ-21/12.04.2022 г., с който на Община Шумен е 

дадено предписание за почистване на констатираните замърсявания с отпадъци. Срокът 

за изпълнение е 30 дни от получаването на протокола - 18.05.2022 г.  

4. По сигнал за изхвърлени строителни отпадъци в района до сграда на 

пречиствателна станция за отпадни води към „Ваком МП“ ООД гр. Шумен е извършен 

оглед на място от експерти на РИОСВ гр. Шумен. Констатирано е наличие на 

изхвърлени отпадъци, като са снети географски координати на местонахождението им. 

След извършена справка е установено, че отпадъците попадат в имот № 83510.669.126 

собственост на Община Шумен. Във връзка с горното сигналът е препратен за 

решаване по компетентност от Община Шумен. 

5. По сигнал вх. № С-47/12.04.2022, относно изтичане на тъмночервени води от 

дере до „Строителни изделия“ АД с. Хан Крум, в р. Камчия е извършена извънредна 

проверка на място. При оглед на посочения участък от дерето, преди вливане на водите 

в р. Камчия, се установи отток водни маси с тъмно-кафява, почти черна цветност. 

Извърши се проверка на РДНО-Шумен и наличните съоръжения за управление и 

събиране на инфилтрат. Не е установено преливане на инфилтратни води от 

ретензионния басейн. Помпените агрегати и оросителната система са в изправност и 

експлоатация. Констатирано е изтичане на инфилтрат от пукнатините  

(компрометираните места) на охранителната канавка, като дебита на изтичащите 

замърсени води е минимален и недостатъчен за пробонабиране. При проверката се 

наблюдава налична растителност в отводнителната канавка на регионалното депо. Със 

съставения констативен протокол са дадени три предписания за установените 

нередности. Взети за три броя извадки за качествен анализ по заявка на БДЧР от дерето 

и от участък на р. Камчия, преди и след вливане на дерето. Относно констатациите и 

предприетите действия, подателят на сигнала е уведомен по телефон. 

6. По сигнал вх. № С-50/ 15.04.2022 относно намерена птица – бухал или сова 

със счупено крило е извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-

12/15.04.2022г., при която се установи, че птицата е от вида Малък ястреб и е със 

счупено дясно крило. В тази връзка бе прибрана в сградата на РИОСВ – Шумен и 

впоследствие транспортирана за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала присъства по 

време на проверката. 

7. Във връзка с постъпил сигнал вх. № С-51/ 15.04.2022 относно замърсяване и 

неприятна миризма на територията на гр. Търговище в района за градски парк „Борово 

око“, около езерото на 15.04.2022 г. е извършена извънредна проверка с представители 

на Регионална лаборатория – гр. Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и 

община Търговище. Обходен е градския парк в района около изкуственото езеро. Не е 

установено наличие на неприятни/нехарактерни миризми и замърсяване на природната 

среда в посочения район от града. Бяха взети еднократни проби от изкуствения воден 
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обект по заявка на БДЧР за установяване на качествата на водите. В езерото е налична 

типична за водния обект флора и фауна, без установени емитери на замърсяване. 

8. По сигнал за незаконно изградена постройка в чашката на яз. Тича в 

Ивановския ръкав на язовира е извършена проверка с КП № ПС-19/27.04.2022 г. 

Установи се изградена дървена барака с размери 10/3м, която видимо попада в 

заливаемата зона на яз. Тича, ограничен на кота най-високо водно ниво. Подът на 

бараката отстои на 1 метър от водното ниво на язовира. В непосредствена близост до 

бараката е изградена външна тоалетна с попивна яма. Не се установи преливане на 

отпадъчни води в околни терени и към яз. Тича. 

9. По сигнал за силна миризма от бояджийски цех в гр. Велики Преслав, е 

извършена проверка с КП ПП-04 от 28.04.2022 г. при която е установено извършване на 

автобояджиска дейност от физическо лице в гараж в двора на бивше пътно училище в 

гр. Велики Преслав. Дадени са 2 бр. предписания за преустановяване на дейността и 

предаване на наличните на площадката отпадъци в срок до 25.05.2022 г. 

10. По сигнал за теч на черна, мътна вода в района на моста в с. Хан Крум от 

сметището и замърсяване на р. Камчия е извършена проверка на посочения участък и 

на РДНО-Шумен. При проверката не се наблюдава изтичане на инфилтрат от РДНО. На 

12.04.2022 при проверка по аналогичен сигнал, по заявка на БДЧР бяха взети извадки 

от водните обекти за установяване на качествените характеристика на дере, приток на 

р. Камчия и от точки, преди и след вливане на дерето в река Камчия, към момента в 

РИОСВ-Шумен не са налични резултати от анализа на водите.  

   

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците 

при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци 
През отчетния период са извършени 13 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени отпадъци и 18 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци. 

Извършени са 3 бр. проверки на общини за спазването на изискванията на чл. 52 от 

ЗУО. Извършени са 3 бр. проверки на общини за спазването на изискванията на чл. 19 

от ЗУО Извършени са 3 бр. проверка на  лице пускащо на пазара на Р България 

опакована готова продукция. Извършени са 8 бр. планови проверки по Наредба № 1 от 

09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците 

на територията на лечебните и здравните заведения. При проверките на лицата 

извършващи дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци е установено, 

че образуваните от дейността на дружествата отпадъци, се съхраняват при спазване 

изискванията наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. Води се отчетност в Национална 

информационна система „Отпадъци“ съгласно Наредба 1 от 04. 06. 2014 г., за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 

реда за водене на публични регистри. Лицата извършващи дейности с отпадъци и 

генераторите на отпадъци въвеждат данни в  Национална информационна система 

„Отпадъци“, като при установяване на не нанесени данни в системата се дават 

предписания за въвеждане. Експертите от направлението взеха участие  в 3 бр. 

комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда като координатори 

на проверки са били на „Айбилкан“ ООД и „Станев врати и прозорци“ ООД, а участие 

сме взели при проверката на „Автомагистрали Черно море“ АД. Извършени са 9 бр. 

извънредни проверки на място, във връзка с писмо на ОД на МВР-Шумен, 3 бр. 

извънредни проверки по писмо на МОСВ, относно извършване на контрол на лица, 

пускащи на пазара на Република България опакована продукция и 2 бр. проверка по 

подадени заявления за дейности с отпадъци. 
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Опазване чистотата на въздуха: 

 Атмосферен въздух - През месец април са извършени планови проверки на 10 

обекта. Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ годишен график за 2022 г. за 

извършване на задължителен инструментален контрол, през месец април бяха взети 

проби от 1 обект: „Плиска ойл“ ООД, гр. Шумен,  производствена площадка – гр. 

Велики Преслав – извършено е измерване за установяване съдържанието на прах, CO, 

SO2 и NOx в отпадъчните газове, формирани при работа на котел ПКМ – 4. 

Пробонабирането е осъществено от РЛ – Варна, към ИАОС, гр. София. 

 През отчетния период е извършена 1 брой извънредна проверка на „Рок 7“ ЕООД, 

гр. Търговище във връзка с постъпили сигнали за наличие на задушлив дим и миризма, 

носещи се от производственото предприятие – при извършената проверка на място се 

установи, че в обекта /завод за производство на каменна вата/ има налични четири броя 

изпускащи устройства /в това число 1 бр. авариен комин/ към източници на емисии. 

Дружеството е провело СПИ през 2022 г., видно от протоколите от изпитване не са 

превишени НДЕ на измерените показатели. При извършеният оглед миризма се 

установи до резервоарите за оборотна вода, като не се установи на какво наподобява 

същата. Дадено е предписание да се установи източникът й и да се предприемат мерки 

за недопускане наличието на интензивно миришещи вещества. В рамките на указания 

срок, дружеството е входирало в РИОСВ – Шумен мерки, които е предприело с цел 

ограничаване разпространението на интензивно миришещи вещества от обекта. 

 

 Шум -  през месец април не са извършвани измервания на нивата на шум 

излъчван от промишлени източници. 

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

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

месеца.  Това са: „Чугунена арматура България“ АД, гр. Попово; ГПСОВ Попово, гр. 

Попово; „Юес Комерс“ ООД, с. Голямо Градище; КМ Опака; „Строителни изделия“ 

АД, с. Хан Крум; „Автомагистрали Черно море“ АД, гр. Велики Преслав; „ПХЖ 

Брадърс Комерс“ ЕАД, гр. Шумен; ГПСОВ Шумен, гр. Шумен; „Тракиявин“ ООД, с. 

Овчарово; „Прима магна груп“ АД, гр. Търговище и „Автомагистрали Черно море“ АД, 

гр. Шумен. Съставени са 7 Констативни протокола след водни проби – на „Рока 

България“ АД, гр. Каспичан; „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „Пип трейд“ ООД, 

с. Давидово; ДП „Кабиюк“, с. Коньовец, „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен; 

„Клара АВС“ ЕООД, с. Зелена морава и „АМЧМ“ АД, гр. Велики Преслав. Дадени са 6 

бр. предписания, едно от които е  изпълнено. Дадени са предложения за налагане на 5 

броя ТМС -  на РДНО гр. Омуртаг; „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „Пип трейд“ 

ООД, с. Давидово; ДП „Кабиюк“, с. Коньовец, „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен.  

 Извършени са 2 планови комплексни проверки – на „Айбилкан“ ЕООД, с. Венец 

и „Автомагистрали Черно море“ АД , гр. Шумен.  Дадени са 2 броя   предписания по 

отношение опазване на водите. Извършени са 2 проверки по Комплексно разрешително – 

на „Яйца и птици- Ломци“ ООД, с. Ломци и „БМП Близнаци“ ООД, с. Стража. Няма 

предписания. Взето е участие в една Междуведомствена комисия за проверка 

проводимостта на реки и дерета в община Велики Преслав и участие в 1 бр. ДПК. 

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за 

заустване, разрешения по ЗУО и др. 

 През отчетния период са извършени 2 броя планови проверки на оператори с 

комплексно разрешително – „БМП - Близнаци метал пластик“ ООД и „Яйца и птици 



 

7 

 

Ломци“ ООД. При проверката на „Яйца и птици Ломци“ ООД се установи, че в една от 

деветте сгради са документирани около 500 броя птици над капацитета за тази 

конкретна сграда, докато в другите са отглеждани под определения капацитет – така 

общия брой птици за целия животновъден обект не превишава общия капацитет за 

всички сгради, определен за комплексното разрешително. Също така се установи, че 

има необходимост от корекции в инструкциите, регламентиращи начина на употреба на 

вода и електроенергия. Във връзка с това са дадени две предписания. Първото е за 

представяне на актуална информация за броя птици, който е възможен да се отглежда в 

наличните сгради. Второто е да се представят актуални инструкции за изчисляване на 

употреба на вода и електроенергия, съответстващи на условието в комплексното 

разрешително. При проверката на „БМП - Близнаци метал пластик“ ООД се установиха 

неточности в някои параметри две от инструкциите, имащи отношение към извършена 

актуализация на комплексното разрешително през 2022 г.  Във връзка с това е дадено 

предписание за извършване на корекция в тези инструкции.  

„Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар е изпълнило  дадени две предписания – 

представена е информация за образуваните и предадени количества отпадъци, и са 

набелязани мерки за предприемане на необходимите действия за намаляване на 

замърсяването на отпадъчните води.  

„Дюра-тайлс БГ“ АД са актуализирали и представили Вътрешен авариен план.  

Дадено е становище от компетентността на Инспекцията за планирани промени 

на „Алкомет“ АД. 

По отношение Управление на отпадъците, през изминалия месец експертите от 

направлението извършиха 18 бр. планови проверки на лица притежаващи 

разрешителни и/или регистрационни документи за извършване на дейности по 

третиране на отпадъци на „Айбилкан“ ООД, „БКС“ ЕООД , гр. Велики Преслав, 

„Голдън фийлд“ ООД, „Екологична компания“ ООД, „Феникс Ауто 98“ ЕООД, „ДИ ЕР 

ГРУП“ ООД, „Метарекс“ ООД, „Бо-Авто“ ЕООД, „Мебел Стил“ ООД, „МБАЛ 

Попово“ ЕООД, „Декра Строй“ ЕООД, „АСМП св. Иван Рилски“, „Автомагистрали 

Черно море“ АД, „ДМ ресайклинг“ ЕООД, „ГиГ-58“ ООД, „МБАЛ-Шумен“ АД и 

„НИК 2007“ ЕООД. 

 

Почви :  
През изминалия месец експерти взеха участие в извършване на 2 бр. проверки по 

условие  13 от издадени Комплексни разрешителни на инсталация за интензивно 

отглеждане на птици Яйца и птици - Ломци ООД, с. Ломци и инсталация за леене на 

алуминий „БМП - Близнаци - Метал пластик“ ООД, гр. Търговище - площадка с. 

Стража . При проверките е установено, че дейностите се извършват съгласно условията 

поставени в издадените комплексни разрешителни. Няма дадени предписания и 

предприети административнонаказателни мерки по отношение опазване на почвите. 

През месеца е извършена  1 бр. планова проверка на Б-Б кубове за съхранение на 

залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита, при която няма 

дадени предписания.  

 

ОХВ:  

По отношение на ОХВ са извършени 13 бр. планови проверки, дадени са 3 бр. 

предписания. През периода е отчетено изпълнението на 13 бр. предписания. 

Извършените проверки са както следва: ЕТ "Ели – Р*Г*", гр. Нови Пазар, „Рулен“ 

ООД, гр. Нови пазар,  "ЗГП България" АД гр. Пловдив, Завод гр. Каспичан, "Тихерт" 

ЕАД, гр. Плиска, „Политрейд“ ЕООД, гр. Шумен, „Яна Кесар“ ООД, гр. Шумен, "Бак-
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Мес" ООД, гр. Велики Преслав, „Успех ССБ“ гр. Шумен, дадено едно предписание, 

Мебел стил“ ООД, гр. Търговище,  „Мебел стил“ ООД с. Макариополско.   

 

СЕВЕЗО  

                  Извършени са две проверки, съгласно Заповед № РД–123/31.01.2022 г. на  

Министъра на околната среда и водите за създаване на комисии за извършване на 

съвместни проверки на оператори  на предприятия и съоръжения, класифицирани с 

нисък и висок рисков потенциал в съответствие с чл. 103, ал.2 от Закона за опазване на 

околната среда /приложение 14  към същата Заповед/  и  Заповед № РД – 122/31.01.2022 

г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на годишните планове за 

контролната дейност  през 2022 г. от комисиите /Приложение 14 към същата Заповед/.  

 На 6 и 7.04.2022 г. е извършена  проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване 

на околната среда в съответствие с чл.23, т.5, от  НАРЕДБА за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на  последствията от тях (Приета с 

ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., 

посл.изм.23.08.2019г., ДВ бр.67. от 2019г. на "Тракия глас България" ЕАД, гр. 

Търговище. Изготвен е констативен протокол, дадени са 2 броя предписания. 

 На  20.04.2022 г.  е извършена проверка по чл.105, ал.3 от Закона за опазване на 

околната среда, в съответствие с чл.23, ал.1 от  Наредба за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, на «Фикосота» 

ООД, гр. Шумен. 

 

Засилен последващ контрол: 

През месеца не са извършвани проверки по последващ контрол.  

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месец април, от оправомощените експерти на РИСОВ-Шумен, са съставени 

16 бр. АУАН както следва:  

ДС-29/04.04.2022 г., Д*М*К*, гр. Шумен. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021 г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-30/04.04.2022 г., ЕТ „Алина Христова 2008 - ПХ“, гр. Велики Преслав. Не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021 г. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР.  

ДС-31/04.04.2022 г., „Сончес“ ЕООД, гр. Търговище. Не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.  

ДС-32/04.04.2022 г., В* А* М*, гр. Търговище. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР.   

ДЙ-02/12.04.2022 г., Д*Р*И*, гр. Шумен. Не е предал собствени ИУМПС на 

площадка за съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, 

т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. 

ДЙ-03/12.04.2022 г., Кавлак 22 Р* И* и СИЕ СД, гр. Шумен. Съхранява ИУМПС 

на площадка, която не отговаря на изискванията на ЗУО. Осъществен е състава на чл. 

143, ал. 1, т, 1 от ЗУО. 
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ЗВ-02/12.04.2022 г., В*С*Н*, гр. Шумен. Не е предал собствени ИУМПС на 

площадка за съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, 

т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. 

ЗВ-03/12.04.2022 г., Ауто Нели ЕООД, гр. Шумен. Съхранява ИУМПС на 

площадка, която не отговаря на изискванията на ЗУО. Осъществен е състава на чл. 143, 

ал. 1, т, 1 от ЗУО. 

ЗВ-04/13.04.2022 г, И*Г*М*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, 

във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. 

ЗВ-05/13.04.2022 г, М*В*П*. Не е предал собствени ИУМПС на площадка за 

съхранение или разкомплектоване. Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, 

във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС. 

ДС-33/15.04.2022 г., "МФ 1212" ООД, гр. Велики Преслав. Дружеството не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021 г. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. 

СС-02/15.04.2022 г., Й*М* - имот с. Ивански. Не е предал собствени ИУМПС на 

площадка за съхранение или център за разкомплектоване разкомплектоване. 

Осъществен е състава на чл. 133, ал. 1, т. 3 от ЗУО, във връзка с чл. 18, ал. 1 от 

Наредбата за ИУМПС. 

КБ-01/5.04.2022 г., ТП ДЛС "Черни Лом". Дружеството не е извършило 

уведомяване по реда на ЗООС и ЗБР. Нарушен чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 

ЗВ-06/20.04.2022 г., „Родна индустрия-91“ ЕООД. Приело и оползотворило 

отпадъци, без да притежава документ за дейности с отпадъци. Осъществен състава на 

чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО. 

ДЙ-04/20.04.2022 г., О*А*А*. Не е осъществил контрол, по отношение 

изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им изхвърляне. Осъществил 

състава на чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО. 

ИН-01/18.04.2022 г., Община Шумен. Неизпълнение на условие от КР. Нарушен 

чл.123в, т.2 от ЗООС. 

Споразумения - 1 бр. Споразумение № 2/05.04.2022 г., С*Г*Д* - Лицето не е 

представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 2021 г. 

Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 70 лв. 

Наложени са 2 бр. ТМС на обща стойност 70, 84 лв., както следва: 

И-16-7/14.04.2022 г, на „Пип Трейд“ ООД. Наложена ТМС в размер на 19,27 

лв./мес. за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните 

норми на вредни вещества в отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

И-16-8/29.04.2022 г, на „Уайър Продакшън“ ЕООД. Наложена ТМС в размер на 

51,57 лв./мес. за замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на 

емисионните норми на вредни вещества в отпадъчните води. Нарушен чл.69, ал.1 от 

ЗООС. 

 

БРЗТЗСР: 

През месец април експертите от направление „БРЗТЗСР” извършиха 3 бр. 

извънредни проверки на 3 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол няма дадени 

предписания. През отчетния период са съставени общо 6 бр. АУАН, от които 5 бр. на 

билкозаготвители по реда на Закона за лечебните растения за непредставени отчети за 

добити количества билки от лечебни растения за 2021 г. и 1 бр. на ТП ДЛС „Черни 
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Лом“ по реда на Закона за биологичното разнообразие за това, че стопанството не е 

извършило уведомяване по реда на ЗООС и ЗБР за изграждане на ограда, разширение 

на БИСД «Разсадника». За периода са предприети действия по 3 бр. подадени сигнала, 

касаещи компетенциите на направление „БРЗТЗСР“. 

 За периода са предприети действия по 3 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“, както следва:  

Сигнал за водене на сечи в Област Търговище - с. Моравица, с. Любичево, общ. 

Антоново; с. Конак, общ. Попово и територията на Община Омуртаг. С писмо с изх. № 

С-42-(1)/15.04.2022 г. РИОСВ-Шумен е изискала документация и информация от 

институции. До този момент в инспекцията все още не са получени информация и 

документация от всички заинтересовани институции – получени са отговори само от 

Общините Омуртаг и Антоново; 

Сигнал за водене на сечи в с. Малка Черковна, с. Букак, общ. Антоново и с. 

Конак, общ. Попово. С писмо с изх. № С-42-(1)/15.04.2022г. РИОСВ-Шумен е изискала 

документация и информация от институции. До този момент в инспекцията все още не 

са получени информация и документация от всички заинтересовани институции - 

получен е отговор само от Община Антоново; 

Сигнал за намерена птица – бухал или сова със счупено крило в гр. Шумен. 

Птицата бе прибрана и транспортирана за лечение до Спасителен център за диви 

животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. 
 

Води  

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

съставени са 7 Констативни протокола след водни проби, дадени са 6 бр. предписания, 

едно от които е  изпълнено. Наложени са 2 броя ТМС на „Пип трейд“ ООД, с. Давидово 

и „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. Шумен. Взети са участия в една Междуведомствена 

комисия за проверка проводимостта на реки и дерета в община Велики Преслав и 1 бр. 

ДПК. 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 56 бр. проверки, от които 39 бр. 

планови и 17 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 бр. 

предписания, а са изпълнени 3 бр. Издадени са 13 броя нови и изменения и допълнения 

на вече издадени регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО и 1 бр. решение за 

отнемане на документ по чл. 69 от ЗУО. 

 

ОХВ Извършени 20 планови и участие в една извънредна проверка и участие в 

две проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО –Извършени са 2 проверки. 

 

ЗОПОЕЩ – Извършена е  1 планова проверка. 

 

Комплексни разрешителни Извършени са 2 броя планови проверки на „Яйца и 

птици Ломци“ ООД и „БМП - Близнаци-метал пластик“ ООД, при които е осъществен 

контрол за спазване от оператора на условията от комплексните разрешителни през 

2021 г. и 2022 г. 
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ОВОС И ЕО: При извършените планови проверки в направлението не са 

констатирани нарушения на екологичното законодателство, няма съставени АУАН.  

 

 Наказателни постановления: През месец април са издадени 9 бр. НП на обща 

стойност 10 500 лв., както следва:  

№18/12.04.2022 г., «Шишеджам Аутомотив България» ЕАД. Неводене на 

отчетност по отпадъците. Нарушен чл.44, ал.1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 2000 

лв. 

№19/13.04.2022 г., кмет на Община Омуртаг. Неизпълнение на дадено 

предписание. Нарушен чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. Наложена глоба 

в р-р на 2000 лв.  

 №20/20.04.2022 г., кмет на Община Омуртаг. Неизпълнение на дадено 

предписание. Нарушен чл. 166, т. 3 във връзка с чл. 155, ал. 2 от ЗООС. Наложена глоба 

в р-р на 2000 лв. 

№21/20.04.2022 г., кмет на Община Омуртаг. Не е предприел мерки за 

предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаване 

на незаконно сметище. Нарушен чл. 151, ал.2,т.6 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 4000 

лв. 

 №22/21.04.2022 г., С*П*Д* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

№23/21.04.2022 г., А*А*С* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

№24/21.04.2022 г., Р*М*М* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

№25/28.04.2022 г., П*Х*П* - билкозаготвител. Лицето не е представило отчет за 

добитите от него количества от лечебни растения за 2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от 

ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

№26/28.04.2022 г, К*Д*К* - отговорник - изкупчик в билкозаготвителен пункт. 

Лицето не е представило отчет за добитите от него количества от лечебни растения за 

2021г. Нарушен чл. 31, ал.2, т.6 от ЗЛР. Наложена глоба в р-р на 100 лв. 

 

 

4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Околна среда:  
Пречиствателните съоръжения на всички  обекти, проверени при планови 

проверки през отчетния период са в изправност и в експлоатация. Не е установено 

заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект или 

канализационна мрежа. Няма регистрирани  аварийни ситуации. 

На основание чл.16, ал.1 от ЗОПОЕЩ, РИОСВ-Шумен е предоставила на 

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

публичния регистър по чл.15 от ЗОПОЕЩ през месец април   2022 г. за 5 броя 

издадени документи по реда на ЗУО. Информацията е подадена електронно и вписана 

в регистъра посредством внедрената Информационна система за управление на 
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публичен регистър /ИСУППР/ по ЗОПОЕЩ и е в съответствие с публикуваните 

указания в сайта на Министерството на околната среда и водите МОСВ.  

 Във връзка с подготовката на втори доклад на Р. България до Европейската 

комисия за прилагане на законодателството по екологична отговорност, за периода 

01.05.2013 г. 31.03.2022 г.,  е предоставена информация за изготвен доклад по 

отношение екологичната отговорност за предотвратяване и отстраняване на 

екологични щети, (Директива2004/35/ЕО) и Регламент (ЕС)2019/1010 от 05 юни 2019 

г.  на територията на    РИОСВ-Шумен. Изпратена по ел. поща на 12.04.2022 г. 

 

Бизнеса:  
През месец април на 2022 г. са процедирани 51 уведомления за инвестиционни 

предложения и 5 уведомления за план/програма,  изготвено е едно процедурно писмо с 

указана приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС - преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. Внесените две Искания за издаване на 

становище по ЕО за ОУП на Община Смядово и Върбица са върнати за 

доокомплековане. През месец април са постъпили 2 бр. Искане с информация за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на 

Приложение 2 към ЗООС и 1 брой Искане за преценка ЕО, по които са проведени 

консултации са РЗИ. Постановени са три решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС  с характер на решенията „да не се извърши ОВОС“. 

Постановени са осем решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО   

с характер на решенията „да не се извърши ЕО“. Постановено е едно решение за 

прекратяване на производството по реда на Глава шеста от ЗООС и ЗБР, по искане на 

възложителя на инвестиционното предложение. 

Получено е окончателно определение № 3076/01.04.2022 г. на Върховния 

административен съд на Република България за образувано производство по частна 

жалба на „Миранта БГ 2008“ ЕООД, с което е оставена без разглеждане подадената от 

дружеството жалба срещу Решение № ШУ-1-1/2020 г. на министъра на околната среда 

и водите и производството е прекратено и е оставено в сила Определение № 

10340/13.10.2021 г. на ВАС. С Решение на министъра на околната среда и водите № 

219/26.11.2020 г. е отменено Решение № ШУ-1-1/2020 г. за ИП „Изграждане на 

свинекомплекс с капацитет  1 086 свине майки, 4992бр. прасенца до 45 дни и 11 724 

прасета за угояване“ в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 

730 м² и 10882.103.202  с площ 25 011 м² по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: 

„Друг вид недървопроизводителна горска площ“ и преписката е върната за ново 

произнасяне на административния орган при спазване на дадените указания в 

отменителния административен акт. Решението на министъра на околната среда и 

водите подлежи на изпълнение, считано от датата на постановяване на окончателния 

съдебен акт - 01.04.2022 г. 

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. С РЗИ – по 3 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, една от които повторна; 

2. С Басейнови дирекции – по три Уведомления за инвестиционни предложения; 

3. С ОДБХ Търговище и с „ВиК“ ООД Търговище по едно Искане за 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 

През месец април са представени и обработени 5 броя доклади за проведени 

СПИ от оператори, експлоатиращи обекти с източници на емисии (ОП "Чистота“, гр. 

Шумен – Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“, „Мит и Ко“ ЕООД, 

гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Омуртаг, Котел и 
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Върбица”, гр. Омуртаг – 2 броя, „Екофол“ АД, гр. Търговище и „Мадара“ АД, гр. 

Шумен). Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за 

допустими емисии, регламентирани с нормативните актове. 

Взети са участия в една Междуведомствена комисия за проверка проводимостта 

на речните корита и дерета в района на Община Велики Преслав и 1 бр. ДПК.  

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 33 бр. отговори 

по внесени уведомления за ИП (от които 1 бр. да се извърши процедура по реда на 

Наредбата за ОС и 2 бр. по подмярка 4.2); 7 бр. по внесени Горскостопански програми; 

1 бр. по внесено План-извлечение (ДГТ). Издадени са 2 бр. решения по наредбата за ОС. 

За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 2 бр. писма 

до БД гр. Варна и гр. Плевен за становища по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите. По 

внесени УИН са изготвени 3 бр. писма, указващи приложимата процедура по ЗБР при 

съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 11 бр. преценки по 

съвместени процедури по ЗООС и ЗБР за ИП, че няма вероятност от значително 

отрицателно въздействие върху защитени зони. 

 В рамките на месеца е издадена една регистрационна карта, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като е регистриран един 

екземпляр от вида Венецуелска амазона (Amazona amazonica amazonica). 

 Взети са участия в: 1 бр. комисия в СГКК - гр. Търговище за изработване на 

контактни зони и списък на засегнати имоти на територията на обл. Търговище и 1 бр. 

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие”- Търговище. 

 

Обществеността: 

През месец април по повод Деня на Земята експерти от РИОСВ проведоха 

образователни уроци с деветокласниците от СУ „Сава Доброплодни". Дискусия сред 

учениците от 9а и 9б клас предизвика мултимедийната презентация на тема 

„Екологичното равновесие на Земята“. След урока в двора на училището учениците, 

подпомогнати от преподавателите по химия и биология, засадиха няколко иглолистни 

вида растения.       

            Десетокласниците от СУ „Йоан Екзарх Български“, представители на Съвета на 

хуманитаристите в училището и преподаватели също засадиха фиданки в двора на 

хуманитарната гимназия в града  в инициатива на шуменската екоинспекция. Въпреки 

лошото време в мероприятието се присъединиха и гости на училището от Програмата 

от мобилността за обмен на иновации по националната програма „Иновации в 

действие“ и представители от партниращи училища от страната. По – късно в актовата 

зала на хуманитарната гимназия експерти от шуменската екоинспекция разговаряха с 

присъстващите по проблемите на околната среда в световен мащаб и бе акцентирано 

върху мотото на тазгодишното отбелязване на Деня на Земята - „Инвестираме в нашата 

планета“. Представената презентация на тема „Екологично равновесие на Земята“ 

предизвика дискусия, в която учениците заявиха своята гражданска позиция по 

екологичната тема.  

Иглолистна фиданка засадиха и учениците от 3а клас в двора на СУ „Панайот 

Волов“ в Шумен. В урока, с който продължи инициативата на шуменската 

екоинспекция, третокласниците коментираха с експерти кои са най-големите 

замърсители на атмосферния въздух.  

           В мероприятията  по повод Деня на Земята се включиха и ученици от 6 и 7 клас 

на СУ „Васил Левски“ в гр. Нови пазар. Децата от кръжока по „Природни науки“ и по 

„Технологии“ гостуваха в регионалната инспекция и разгледаха лабораториите на 

специалистите от Регионалната лаборатория към ИАОС. Те наблюдаваха процес за 
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анализиране на проби от подземни води за определяне на амоний и желязо и 

измерването на катиони и аниони във води посредством йонхроматографска система. 

За малчуганите от шуменските детски градини от екоинспекцията обявиха 

конкурс за най-цветна и подредена градинка. Конкурсът „Моята цветна градинка” има 

за цел да насърчи децата от най-ранна детска възраст да изграждат навици и умения за 

грижа към природата и околната среда.  


