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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦИТЕ ЯНУАРИИ ФЕВРУАРИ 2022 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

 

1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ: 

 

 През месеците януари и февруари на 2022 г. експертите на РИОСВ извършиха 

общо 123 бр. проверки, при които провериха 105 обекта. От извършените проверки 57 

са планови, а 66 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 62 бр. 

предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени 

административни нарушения са съставени 17 броя АУАН и са издадени 12 бр. 

наказателни постановления на стойност 20 080 лв. 

През отчетния период по издадени от директора наказателни постановления са 

събрани общо 17 771,00 лв., от тях по наложени глоби и санкции са платени  16 380,00 

лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  1 391,00 лв. 

Разпределени и преведени на съответните общини за двата месеца са 578,05  лв., 

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

е:  Община Шумен – 33,53 лв., Община Търговище – 122,96 лв., Община Върбица – 3,16 

лв., Община Попово – 411,20 лв., Велики Преслав – 7,20 лв. 

 За отчетния  период от постъпилите общо 25 бр. сигнали и жалби на граждани, 

приети по „Зеления телефон” и електронната поща на РИОСВ, са извършени 18 бр. 

проверки на място. 

 

2.АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

 

За месеците Януари и Февруари на 2022 г. експертите на РИОСВ – Шумен, 

извършиха 57 бр. планови проверки, като по направления най - много са по отношение 

управление на отпадъците и опазване на почвите – 34 бр. За отчетния период 

експертите са провели 2 броя комплексни проверки на предприятие за преработка на 

бели и червени меса „Ем и Ас“ ЕООД с. Царев брод и „Енпай Трансформър 

Компонентс България“ ЕООД гр. Шумен. През отчетния период извършени две 

планови проверки на оператори на комплексни разрешителни – птицеферма „Квинс 

арго“ ЕООД с. Презвитер Козма и „Алкомет“ АД, производствена площадка гр. 

Шумен. При проверките няма констатирано замърсяване на околната среда и 

установено неизпълнение на условията в издадените КР. За отчетния периода са 

извършени 66 бр. извънредни проверки, от които 18 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 с законодателството 

са дадени 62 бр. задължителни за изпълнение предписания. За установени нарушения 

на Закона за опазване на околната среда и секторните закони за отчетния период  за 

съставени 17 бр. АУАН. 

Експертите на РИОСВ – Шумен взеха участие в 7 бр. Държавни приемателни 

комисии на обекти подлежащи на въвеждане в експлоатация в областите Шумен и 

Търговище.  

 

Засилен превантивен контрол:  
През месеците януари и февруари са постановени четири решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер на решенията „да 
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не се извършва ОВОС“, за инвестиционни предложения: „Предприятие за производство 

на разредители и битумен продукт“ в поземлен имот с идентификатор 67708.282.545 по 

КК на гр. Смядово“; „Изграждане на автосервиз, магазин, заведение за хранене, мотел и 

жилище на собственика в проектен поземлен имот с идентификатор 73626.91.494, с 

площ 2980 м2, представляващ част от ПИ № 73626.91.4, по кадастралната карта на гр. 

Търговище”; „Извършване на дейностите с аквакултури: риборазвъждане и отглеждане 

на риби и други водни организми в язовир „Калугерица“ в землището на с. Каспичан, 

общ. Каспичан“; „Смяна на НТП на два имота в с. Светлен, общ. Попово и изграждане 

на система за капково напояване, свързана с кладенец“ в ПИ 65557.77.58 и 65557.77.59 

в землището на с. Светлен, общ. Попово“. 

През отчетния период са постановени седем решения за преценяване на 

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

за: „ЧИ на ОУПО Хитрино“; „Програма за управление на отпадъците за Община 

Попово за периода 2021-2028г.“; „Подробен устройствен план-План за застрояване 

/ПУП-ПЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 36590.104.3 по КК на с. 

Каспичан, общ. Каспичан“; „ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 15895.20.9902 

по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище“; „ПУП-ПЗ за поземлен имот с 

идентификатор 15895.20.9903 по КККР на с. Голямо ново, общ. Търговище“; 

„Подробен устройствен план - План за застрояване за имот с идентификатор 56770.41.4 

по КК на гр. Плиска, като се променя устройствената зона в „Предимно 

производствена“ и отреждането на имота за „Фотоволтаична централа“ и Подробен 

устройствен план - Парцеларен план за довеждащ електропровод до същия имот“; 

„Програма за управление на отпадъците за Община Опака за периода 2021-2028г.“. - 

Постановени са единадесет решения за прекратяване на производството по ЗООС и ЗБР 

поради непредставена допълнителна информация в указан срок за инвестиционни 

предложения: „Отглеждане на риба в ПИ № 200040 в землището на с. Царев брод, общ. 

Шумен с площ 30,817 дка и НТП: „Язовир“; „Реконструкция на ул. „Дунав“, гр. 

Каспичан в участък от О.К. 465-466 до О.К. 469“; „Рехабилитация на ул. „П. К. 

Яворов“, гр. Каспичан в участък от О.К. 43-42-47 до О.К. 50“; „Изграждане на 

селскостопанска сграда за отглеждане на овце в ПИ №29341.17.163 /новообразуван от 

ПИ 29340.17.30/ в землището на с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен“; „Извършване 

на агротехнически мероприятия със земеделска техника“ в ПИ №72549.8.49 и ПИ 

№72549.8.50 в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново; „Изграждане на 

автомивка в собствен ПИ с идентификатор 52009.501.710 по КК на гр. Нови Пазар“; 

„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 30 kWp в ПИ с идентификатор 

55316.78.46 по КК на с. Панайот Волово, общ. Шумен“; „Изработването на проект на 

изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ 

за  обединение на УПИ IX-113, УПИ XI-113 и УПИ XVI-113, кв. 16 по действащия план 

за регулация на с. Иглика, общ. Хитрино в нов УПИ IX-113, с който за поземленият 

имот да се определи конкретно предназначение „за овцеферма“; „Изграждане на къща 

за гости с ресторант, лятна градина, басейн и паркинг в ПИ № 03647.19.267, с. 

Беломорци, общ. Омуртаг“; „Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“, гр. Каспичан с 

подобект: Обособяване на паркинг при ул. „Симеон Велики“ в района на Спортна 

зала“; „Поставяне на премествама инсталация за изгаряне на животински трупове по 

смисъла на Регламент 1069/2009“ в ПИ № 73050.500.6 по КК на с. Трем, общ. Хитрино 

с площ 31363 кв.м. и НТП: „За стопански двор“.   
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Tекущ контрол:  

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

 От постъпилите за отчетния период 25 бр. сигнали и жалби на граждани – 

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

извършиха 18 бр. проверки на място, а на останалите е отговорено в писмен вид, или са 

препратени за решаване по компетентност до съответните институции.  

 Във връзка с постъпил сигнал С - 3 за нелегален автосервиз в гр. Шумен, и 

усещане на неприятна миризма от него е извършена проверка на терен, намиращ се на 

територията на бивш завод  ЗИЕНО. От огледа на място не е установена такава 

дейност, както и изгаряне на отпадъци. Съставен е констативен протокол № СС-06 / 

27.01.2022 г. 

 По постъпил сигнал относно дейността на автомивка в гр. Шумен е извършена 

извънредна проверка на място с представител на общината. За пречистване на 

отпадъчните води има ЛПС и уловител преди заустване към градската канализационна 

мрежа. При проверката се установи, че съоръженията функционират. При проверката 

не е представен договор с ВиК, Договор с лицензирана фирма за почистване на ЛПС и 

дневник за експлоатацията на съоръжението. Установи се, че дружеството не 

притежава утвърдени работни листи за класификация на отпадъците по реда на 

Наредба №2 за класификация на отпадъците. За установените несъответствия са дадени 

4 бр. предписания, които са изпълнени.  

След постъпил сигнал за замърсяване на питейни води от отглеждането на 

биволи и крави, наличие на умрели животни в етап на разлагане в близост до яз. Тича, 

землище на с. Сушина, общ. Върбица, на 31.01.2022 г. е извършена проверка на място с 

представители на ОДБХ и БДЧР, не са констатирани нарушения на екологичното 

законодателство, няма дадени предписания. За осъществено отклонение на 

повърхностно течащи води от водоем, непосредствено до ресторант Русалка, беше 

съставен АУАН от представител на БДЧР. 

 По сигнал за изгаряне на отпадъци и разкомплектоване на ИУМПС в гр. Шумен, 

ул. Стара планина, е извършена проверка на място с представител на РУ на МВР гр. 

Шумен. Констатирано е наличие на около 12-13 бр. ИУМПС, съхранявани на 

нерегламентирана площадка. Съставен е констативен протокол № ДЙ-02/21.01.2022 г. и 

АУАН ДЙ-01/21.01.2022 г. на О*Р*Я* - физическо лице. Дадено е предписание 

наличните ИУМПС да се предадат на лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО 

със срок за изпълнение 03.02.2022 г. На 18.02.2022 г. е извършена проверка на място по 

изпълнение на даденото предписание, при която е установено че констатираните при 

проверката превозни средства са премахнати. 

Относно постъпил сигнал за замърсяване със строителни отпадъци и битови 

отпадъци след вилната зона на гр. Шумен вдясно от пътя  е извършена проверка в 

присъствието на жалбоподателя, като се направи оглед на замърсените участъци. Беше 

извършена справка по данни от кадастъра, като се установи на база снетите GPS 

координати, че описаните терени са в землище Шумен и са в имоти собственост на ТП 

„ДГС“ Шумен. Сигналът ще бъде препратен по компетентност на ТП „ДГС“ Шумен за 

почистване и вземане на мерки за недопускане на други замърсявания. 

Във връзка с получен сигнал за разпрашаване, вследствие от претрошаване на 

каменна фракция от дейността на бетонов възел в гр. Шумен, е извършена е извънредна 

проверка на място с констативен протокол ЕВ-А 02/03.02.2022 г. Установи се ,че на 

производствената площадка е инсталирана и функционира линия за трошене и 

пресяване на инертни материали. Същата при проверката работеше, като към линията 

бяха включени и оросителните дюзи, с цел намаляване на запрашяването при 
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производството. Видимо се виждаше запрашяване на място на линията на около 2-3 

метра от същата на площадката. По информация на лицето присъствало на проверката 

на 31.01.22 е имало авария на съоръжението, касаещо замръзване на оросителната 

система. Указано е на дружеството, че  следва да спазва всички необходими мерки  

съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. ,с цел ограничаване на 

емисиите на прахообразни вещества. Предписано е на управителя да въведе дневник за 

техническа поддръжка и аварии при работата на линията за трошене и пресяване. 

Жалбоподателя не присъства на проверката. Същата е уведомена с писмо за 

извършената проверка. Предписанието дадено при проверката е изпълнено в срок с 

писмо вх. № ОА-464/09.02.22 г. 

По сигнал С-13 относно наличие на отпадъци по пътя за с. Черноглавци е 

извършена проверка на място на 15.02.2022 г, в присъствието на представител на общ. 

Венец и кмета на с. Черноглавци. От извършения оглед се констатира наличие на 

битови и строителни отпадъци; пластмасови бутилки; найлонови торбички; стари гуми 

и др. Дадено е предписание за почистване на терена и вземане на мерки за недопускане 

на подобни замърсявания. Срока за изпълнение е едномесечен от датата на извършване 

на проверката.  На кмета на населеното място е съставен АУАН за нарушение на чл. 19, 

ал. 3, т. 15 от ЗУО. 

По сигнал за изгаряне на отпадъци (гуми и кабели) на ул. Витоша в гр. Шумен, е 

извършена проверка, при която е направен обход на района, посочен в сигнала. 

Установено е наличие на излезли от употреба моторни превозни средства-около 6-7 бр., 

които са без регистрационни номера и с липсващи детайли. Същите се намират до 

бивш старчески дом в гр. Шумен, като са разположени от двете страни на улицата. По 

време на извършения обход не се установи изгаряне на отпадъци. За проверката е 

съставен констативен протокол, с който на Община Шумен е дадено предписание да 

извърши почистване на констатираните излезли от употреба моторни превозни 

средства със срок един месец от получаване на констативния протокол. 

Относно постъпил сигнал за изхвърляне на строителни отпадъци и автомобилни 

гуми на имот в гр. Шумен, На 18.02.2022 г. е извършена проверка на място, на 

посочения в сигнала имот, при която е установено, че в имота са налични купчини от 

пръст и камъни и автомобилни гуми, като в средата на терена са налични около 60-70 

бр., а в най-долната част на терена са налични около 7-8 бр.  Имота е частна 

собственост. При извършената проверка не бяха открити собствениците на имота. До 

Община Шумен е изпратено писмо с изх. № С-16/25.02.2022 г., относно предоставяне 

на данни за осъществяване на контакт със собствениците на имота и предприемане на 

необходимите действия по почистване на терена. 

Във връзка с подаден сигнал по електронна платформа „Защити гората“ за 

формирано нерегламентирано сметище между селата Марково и Косово, общ. 

Каспичан, е извършена проверка на място, за която е съставен КП № СЙ-11/25.02.2022 

г. При извършения оглед се установи, че по протежение на около 1 км по черен 

земеделски път са натрупани купчини със земни маси – пръст. На 1-2 кв. м са налични 

битови отпадъци, опаковки. Кметът на с. Марково е предприел мерки за почистване на 

нерегламентираното сметище, описано в сигнала – на 18.02.2022 г. с техника от 

арендатор са събрани и почистени наличните отпадъци. При извършен обход на 

прилежащи земни площи се установи формирано нерегламентирано замърсяване с 

битови, строителни и биоразградими отпадъци, отпадъци от опаковки в друг имот, за 

което е дадено предписание на кмета на с. Марково за почистване на замърсяването. 

Във връзка със сигнал за преливане на отпадъчни води от септична яма на къща 

за гости в с. Малка Черковна, общ. Антоново, на 22.02.2022г. е извършена проверка на 

място, съставен е Констативен протокол № АН-04/ 22.02.2022 г., с който е установена 
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налична преливна тръба от събирателното съоръжение за отпадъчни води от къща за 

гости находяща се в с. Малка Черковна, изведена към съседен имот, без констатирано 

пряко заустване към воден обект. При проверката не бяха представени документи за 

ползване на имота, както и документация за извозването на отпадъчните води. Със 

съставения протокол бяха дадени три броя предписания за установените нередности. 

Подателя на сигнала е уведомен по телефона, за извършената проверка. 

По сигнал С-20 от 21.02.2022 г. относно намерена ранена птица – обикновен 

мишелов, е извършена проверка на място, при която птицата е прибрана, след което е 

транспортирана до СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора; 

Във връзка с постъпил сигнал С-21 от 21.02.2022 г. за нерегламентирано 

сметище в с. Драгоево, на 22.02.2022 г. е извършена проверка на място в селата 

описани в сигнала в присъствие на жалбоподателя, съставен е Констативен протокол № 

ЗВ-16 от 22.02.2022 г. при извършения обход на населените места се установиха 

следните замърсявания: в с. Драгоево 3 бр. нерегламентирани сметища, в с. Златар 4 бр. 

нерегламентирани сметища, в с. Миланово 6 бр. нерегламентирани сметища, по пътя от 

с. Драгоево в посока с. Миланово преди табелата за разклона за с. Мокреш едно 

замърсяване и в гр. Велики Преслав се установи едно замърсяване. Протокола се 

съставил на Община Велики Преслав дадени са 2 бр. предписания за почистване на 

констатираните замърсявания със срок 22.03.2022 г. 

По сигнал за Огромни кълбета дим над яз. Шумен посока изток, виждат се по 

пътя за кв. Дивдядово, виждат се от Индустриална зона и от Природен парк „Шуменско 

плато“, своевременно бе извършена проверка на място, при която се установи, че в 

землището на с. Мараш, общ. Шумен са запалени сухи треви и храсти. Пожарът е 

потушен от служители на ПБЗН. За извършената проверка подателката на сигнала е 

уведомена по телефон.  

По сигнал вх. № С-23/21.02.2022, относно нерегламентирани сметища в с. 

Драгоево, с. Миланово, с. Златар, с. Хан Крум и гр. Велики Преслав, на 22.02.2022 г. е 

извършена проверка на място в селата описани в сигнала в присъствие на 

жалбоподателя, състави се Констативен протокол № ЗВ-16 от 22.02.2022 г. при 

извършения обход на населените места се установиха следните замърсявания: в с. 

Драгоево 3 бр. нерегламентирани сметища, в с. Златар 4 бр. нерегламентирани 

сметища, в с. Миланово 6 бр. нерегламентирани сметища, по пътя от с. Драгоево в 

посока с. Миланово преди табелата за разклона за с. Мокреш едно замърсяване и в гр. 

Велики Преслав се установи едно замърсяване. Протокола се съставил на Община 

Велики Преслав дадени са 2 бр. предписания за почистване на констатираните 

замърсявания със срок 22.03.2022 г. 

Относно сигнал за изтичане на БФОВ от КПС Дивдядово в дере, приток на яз. 

Соара е извършена проверка с КП № ПС- 04/21.02.2022 г. При проверката се установи, 

че черпателната шахта в КПС е пълна догоре. От шахтата пред КПС, където е 

монтирано ситото за отделяне на едрите частици в отпадъчните води, непосредствено 

преди черпателната шахта се констатира дебит на отпадъчни води, постъпващи от КС 

на кв. Дивдядово, които през околовръстните канавки постъпват в дере, приток на яз. 

Соара. Помпите в КПС не работят. Дадено е едно предписание, съставен АУАН на ВиК 

Шумен ООД.  

По сигнал за запалени тревни площи около площадката на „Екомакс“ ООД, гр. 

Велики Преслав е извършена извънредна проверка и съставен КП ЗВ-17 от 22.02.2022 г. 

При проверката се установи, че съседните терени около площадката са изгорели, 

пожарникарите извършваха дейности по потушаване на огъня. При обхода на 

площадката за съхранение на опасните отпадъци се установи, че помещенията и 

контейнерите в който се съхраняват опасни отпадъци не са засегнати от пожара.   
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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 по отношение спазване изискванията на Закона за 

управление на отпадъците са извършени 34 бр. планови проверки на лица генератори 

на производствени и медицински отпадъци. 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 заверени отчетни 

книги по съответните приложение за 2021 г., като при проверките се установи, че  

данните се водят и в Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) 

съгласно чл. 11 от  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 генератори на отпадъци ги предават за последващи 

дейности в съответствие с нормативната уредба.  

Експертите от направлението взеха участие  в 2 бр. комплексна проверка по 

компоненти и фактори на околната среда на „Енпай Трансформър Компоненте 

България“ ЕООД и месопреработвателно предприятие „ЕМ и АС“ ООД, с. Царев брод.  

Във връзка с писма на МОСВ бяха извършени 15 бр. проверки на всички 

Общини на територията на РИОСВ - Шумен относно предварителното третиране на 

смесени битови отпадъци преди депониране и 1 бр. проверка на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци гр. Шумен, кв. Дивдядово.  

Извършени са 2 бр. извънредни проверки на място, във връзка с подадени в 

РИОСВ – Шумен Уведомления по приложение № 7 от Наредба 2 за класификация на 

отпадъците за преустановено образуване на отпадъци, 3 бр. проверка по подадено 

заявление за дейности с отпадъци, както и 1 бр. извънредна проверка на „Родна 

индустрия - 91 “ ЕООД по писмо на ДАНС ТД - Търговище. 

 

Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух:  

 През месеците януари и февруари са извършени планови проверки на 3 обекта (в 

това число 2 броя комплексни проверки и 1 брой съвместна проверка). В рамките на 

осъществения контрол през месец февруари са дадени 2 броя предписания, отчетено е 

изпълнението на 1 брой от тях, на другото срокът все още не е изтекъл.  

 През месеците януари и февруари са извършени 7 броя извънредни проверки, 

както следва: 1 брой проверка на „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, гр. Търговище, 

Асфалтова база – с. Лиляк – извънредна проверка във връзка с временно 

преустановяване на производствена дейност – съставен е КП по чл. 69в от ЗООС – във 

връзка с действаща санкция, касаеща атмосферен въздух; 2 броя проверки на „Рок 7“ 

ЕООД, гр. Търговище – съставяне на КП след Доклад за СПИ въздух и във връзка с 

осигурено присъствие на представители на РИОСВ – Шумен при провеждане на СПИ; 

1 брой проверка на „Еко Транс“ ЕООД, гр. Търговище - извънредна проверка във 

връзка със съставяне на КП след проби въздух /проведени през 2021 г./ – установено е 

съдържание на прах и въглероден оксид във формираните отпадъчни газове над НДЕ, 

във връзка с това е изготвено предложение до директора на РИОСВ за налагане на 

текуща месечна санкция; 1 брой проверка по сигнал на "Шуменска Крепост" АД, гр. 

Шумен - относно замърсяване на атмосферния въздух с прах – при проверката е 

установено, че на производствената площадка е инсталирана и функционира линия за 

трошене и пресяване на инертни материали. Към линията са включени и оросителни 
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дюзи, с цел намаляване на запрашаването при производството. При проверката видимо 

се виждаше запрашаване в района на площадката. По информация на лицето 

присъствало на проверката на 31.01.22 г. е имало авария на съоръжението, касаещо 

замръзване на оросителната система. Указано е на дружеството, че  следва да спазва 

всички необходими мерки  съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 

27.06.2005 г. Дадено е предписание на управителя да въведе дневник за техническа 

поддръжка и аварии при работата на линията за трошене и пресяване, същото е 

изпълнено в срок; 1 брой проверка по сигнал в землище на с. Мараш – относно наличие 

на огромни кълбета дим над язовир Шумен – установи, че са запалени сухи треви и 

храсти, за същото бе уведомен кмета на населеното място и по думите му се разбра, че 

същият е запознат със случая и че заедно с екип на ПБЗН са предприели съответните 

мерки  по потушаването на запалените участъци; 1 брой проверка на община Велики 

Преслав - извънредна проверка за определяне на площадка за инсталиране на МАС към 

РЛ – Варна за качество на атмосферния въздух.   

 

Шум -  през месец януари и февруари 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: 

През месеците януари и февруари са извършени основно проверки по плана на 

РИОСВ Шумен за 1-то тримесечие на 2022 г. на обекти, заустващи отпадъчни води във 

воден обект с вземане на водни проби. Извършени са планови проверки на 11 бр. 

обекти емитери на отпадъчни води: РДНО гр. Омуртаг; ДП „Кабиюк“, с. Коньовец; 

„Млечни продукти“ ООД, с. Коньовец; „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива;  „Камаджиев 

милк“ ЕООД, с. Крива река; „Алкомет“ АД, гр. Шумен; „Уайър Продакшън“ ЕООД, гр. 

Шумен; „Сарк България“ АД, гр. Шумен; „Надежда“ ООД, с. Климент; „Каолин“ АД, 

гр. Каолиново; „Лактис милк“ ООД, с. Тодор Икономово. Извършени са 2 планови 

проверки по условията на Комплексно разрешително на „Алкомет“ АД, гр. Шумен и 

„Квинс арго“ ЕООД, с. Козма Презвитер. Дадено едно предписание по отношение 

опазване на водите. Извършена 1 планова комплексна проверка – на „Ем и Ас“ ООД, с. 

Царев брод. Дадено е едно предписание. 

 Извършена 1 извънредна проверка по последващ контрол за изпълнение на 

предписание – на „Енола мес“ ООД, с. Здравец. Извършена 1 извънредна проверка с 

вземане на втори водни проби- на „Клара АВС“ ЕООД. 

 Съставени са 3 броя АУАН – 2 бр. на „ВиК-Шумен“ ООД, гр. Шумен, за КПС 

кв. Дивдядово, за нарушение на чл.200, ал. 1, т.6  и чл. 200, ал.1, т. 2 от Закона за водите  

и  на „Енола мес“ ЕООД, с. Здравец по чл.200, ал.1, т.2 и т.6 от Закона за водите.   

 Съставен е един Констативен протокол след водни проби на „Енола мес“ ЕООД, 

с. Здравец.  Дадено е едно предписание. 

 За отчетния период е намалена ТМС – на „Милктрейд БГ“ ООД, с Съединение и 

са прекратени 2 бр. ТМС – На „Клара АВС“ЕООД, с. Зелена морава и на „Рока 

България“ АД, гр. Каспичан. 

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, 

разрешителни за заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

През отчетния период извършени две планови проверки на оператори на 

комплексни разрешителни – птицеферма „Квинс арго“ ЕООД с. Презвитер Козма и 

„Алкомет“ АД, производствена площадка гр. Шумен. При проверките няма 
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констатирано замърсяване на околната среда и установено неизпълнение на условията в 

издадените КР.  

Получена е информация от  „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД за изпълнено 

предписание, свързано с действия за привеждане на склад за химични вещества и смеси 

в пълно съответствие с екологичното законодателство.  

От извършения контрол по спазване изискванията на издадените решения и 

регистрационни документи по ЗУО са извършени проверки на „Виж“ ЕООД,  „Геаниг“ 

ЕООД, „Тис“ ООД, „Ати Цеци“ ЕООД, „Апрел Шумен“ ООД, „Билдстрой КО“ ООД, 

„СД Вадайо – Стоянов и Сие“, Симекс“ ЕООД и Ж. Дерменджиев пласт“ ЕООД. При 

проверките е установено, че се спазват условията по издадените документи, води се 

отчетност  по реда на 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.  

 

Почви :  
През отчетния период за опазването на почвите, са извършени 2 бр. проверка по 

изпълнение на Условия 13 от  издадено Комплексно разрешително на „Алкомет“ АД 

производствена площадка, гр. Шумен и „Квинс Арго“ ЕООД. Извършени са 3 бр. 

проверки на складове за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ и 

контейнери тип „Б-Б куб“, при които не е установено замърсяване на почвите от 

дейността на проверените обекти. За установени не съответствия при проверките са 

дадени 2 бр. предписания едно на  Б-Б кубове с. Конево, общ. Върбица и едно на склад 

за съхранение на залежали и негодни за употреба ПРЗ, с. Семерци, общ. Антоново. 

Няма предприети административнонаказателни действия.   

 

 Засилен последващ контрол: 

Във връзка с извършена предходна проверка и дадено предписание е получена 

информация от  „НЕС-Нови енергийни системи“ ООД за изпълнение на предписание, 

свързано с действия за привеждане на склад за химични вещества и смеси в пълно 

съответствие с екологичното законодателство. През месеците януари и февруари са 

извършени 2 бр. проверки по последващ контрол във връзка с изпълнение на дадени 

при предходни проверки предписания. При проверките е установено, че дадените 

предписания са изпълнени и не са предприемани административнонаказателни мерки. 

 

 

3.КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

През месеците Януари и Февруари, от оправомощените експерти на РИСОВ-

Шумен, са съставени 17 бр. АУАН както следва:  

АН-01/07.01.2022 г., "Енола мес" ООД. Заустване без разрешително и 

превишение на ЕО. Осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 и т. 6, във вр. с чл. 46 от 

ЗВ и прил. 5 от Наредба 6 за ЕО в ОВ; 

 

ДЙ-01/21.01.2022 г, О*Р*Я*. 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. 
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ПС-01 от 08.02.2022 г., "ВиК-Шумен" ООД, гр. Шумен за КПС Дивдядово. 

Заустване на отпадъчни води в дере, приток на яз. Соара. Осъществен състава на 

чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ, във връзка с Приложение № + от Наредба № 6/09.11.2000 г. 

ДС-01/16.02.2022 г. М*И*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от 

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

ДС-02/16.02.2022 г. Н*М*С*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-03/17.02.2022 г. А*А*С*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-04/17.02.2022 г. С*П*Д*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-04/17.02.2022 г. М*Х*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от 

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

ДС-06/23.02.2022 г., К*Д*К*. Лицето, в качеството си на отговорник-изкупчик в 

билкозаготвителен пункт, организиран от „Анона Трейд“ ЕООД, е изкупило количества 

див чесън, надвишаващи определените такива в издаденото на дружеството 

позволително за ползване. Нарушен чл. 28б, предложение второ от ЗЛР. 

СС-01/28.02.2022г., В*А*Р* - кмет на с. Черноглавци. Лицето в качеството си на 

длъжностно лице, упълномощено от кмета на общ. Венец е извършил административно 

нарушение, като не е контролирал изоставянето на битови отпадъци и изхвърлянето им 

на констатираното място. Осъществен състава на чл.151, ал.1, т.4 от ЗУО, във връзка с 

чл.112, ал.1, т.5 от ЗУО. 

ДС-07/28.02.2022г., П*Х*П*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-08/28.02.2022г., С*М*Г*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-09/28.02.2022г., Р*М*М*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-10/28.02.2022г., С*Г*Д*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ДС-11/28.02.2022г., К*А*Й*. Лицето не е представило отчет за добитите от него 

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

ПС-02/28.02.2022г., „Вик-Шумен“ ООД. Неизпълнение на условие в РЗ. 

Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. 

ЗВ-01/21.02.2022г., „Метарекс“ ООД. Неизпълнение на условие 8.2 от  

разрешението за извършване на дейности с отпадъци №15-ДО-252-22/11.10.2021 г. 

Неизпълнението на условия се състои в това, че дружеството е извършило дейност по 

съхранение на опасни отпадъци над 50 т. Осъществен състава на чл.136, ал. 2, т. 4, 

предложение първо от  ЗУО. 

Наложена е 1 бр. ТМС на „Мит и Ко“ ЕООД в размер на 25,59 лв./мес. за 

замърсяване на околната среда, вследствие превишаване на емисионните норми на 

вредни вещества в отпадъчните газове. Нарушен чл.69, ал.1 от ЗООС. 

Прекратен с резолюция на директора на РИОСВ №1 е 1 бр. АУАН на Община 

Опака-чл.54, ал.1, т.1 от ЗАНН.  

 

БРЗТЗСР: 

През месеците януари и февруари са извършени 11 бр. извънредни проверки, 

като са проверени 11 бр. обекти. Съставени са 11 бр. АУАН по реда на Закона за 

лечебните растения, от които 10 бр. на физически лица за непредставени отчети за 

добити количества от лечебни растения за 2021г. и 1 бр. на физическо лице отговорник-
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изкупчик в билкозаготвителен пункт организиран от юридическо лице, за изкупуване 

на количества див чесън, надвишаващи определените такива в издаденото на ЮЛ 

позволително за ползване. 

 За периода са предприети действия по 2 бр. подадени сигнала, касаещи 

компетенциите на направление „БРЗТЗСР“ и е извършена една проверка по подаден 

сигнал, който бе извън компетенциите на направлението, а именно: сигнал за намерен 

ранен екземпляр от вида Обикновен мишелов, на пътно платно гр. Шумен - с. Мадара, 

общ. Шумен. Птицата бе прибрана и транспортирана за лечение до Спасителен център 

за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Сигнал за извършено зарибяване 

с пъстърва в защитена зона BG 0000501 „Голяма Камчия“; РИОСВ - Шумен е изискала 

информация от ИАРА, която е предоставена своевременно.  

 

Отпадъци: 

За отчетния период, са извършени са общо 75 бр. проверки, от които 34 бр. 

планови и 41 бр. извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 24 бр. 

предписания, а са изпълнени 35 бр. През отчетния период експерти от направление 

„УООП“ са утвърдили  бр.  работни листи за класификация на отпадъци. Издадени са 

11 броя нови и изменения и допълнения на вече издадени регистрационни документи 

по чл. 78 от ЗУО. 

 

Химикали: 

За отчетния период са извършени 10 планови и участие в две ДПК  и участие в 

две проверки на КР. 

 

СЕВЕЗО: 

Няма извършени проверки на предприятия с нисък или  висок рисков потенциал. 

 

ЗОПОЕЩ: 

За месеците Януари и Февруари на 2022 г. са извършени 2 планови проверки. 

  

ОВОС И ЕО: 

До края на отчетния период не са постъпили отговори по извършвани две 

планови проверки по документи, включени в плана за първо тримесечие. 

 

Комплексни разрешителни:  

„Алкомет“ АД и „Квинс арго“ ЕООД изпълняват условията в комплексното 

разрешително. При извънплановата проверка на Регионално депо за неопасни 

отпадъци, във връзка с писмо на МОСВ, не е установено изтичане на инфилтрат и 

замърсяване на околната среда. При проверката на „Алкомет" АД не са установени 

неизпълнения на условията от комплексното разрешителни и необходимост от 

предприемане на административно-наказателни мерки. При проверката на „Квинс 

арго“ ЕООД е дадено едно предписание за почистване на септична яма за отпадъчни 

води.   

 

 Наказателни постановления: 

През месец януари са издадени 2 НП на обща стойност 3000 лв. както следва: 

№ 1/6.01.2022 г., ВиК - Шумен. Не е изпълнило предписание, дадено с КП за 

преустановяване изтичането на отпадъчни води от КС на кв. Дивдядово, гр. Шумен, 

към яз. Соара. Осъществен състава на чл.200, ал.1, т.31 от ЗВ. Наложена санкция в р-р 

на 1000 лв. 
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№ 2/7.01.2022 г., ВиК - Шумен. Неизпълнение на условие в Разрешителното за 

заустване. Нарушен чл.48, ал.4 от ЗВ във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/8.6.2011г., 

с което е осъществен състава на чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ. Наложена санкция в р-р на 2000 

лв. 

През месец февруари са издадени 11 НП на обща стойност 17 080 лв. 

№ 3/09.02.2022 г., Т*И*В*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон. Осъществен състава на чл.133, 

ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1400 лв. 

№ 4/09.02.2022 г., С*Х*А*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон. Осъществен състава на чл.133, 

ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1400 лв. 

№ 5/09.02.2022 г., В*А*М*. Извършване на  дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали без регистрация по Търговския закон.  Осъществен състава на чл.133, 

ал.3, т.3 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 1400 лв. 

№ 6/16.02.2022 г., Р*И*С*. Нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци 

на неразрешено за това място в землище на с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар. 

Нарушен чл. 29 ал.2, предложение второ от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 240 лв. 

/намален размер/. 

№ 7/16.02.2022 г., С*А*С*. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. 

Нарушен чл. 29, ал. 2 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 300 лв. 

№ 8/16.02.2022 г., С*Й*Н*. Нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци. 

Нарушен чл.29, ал.2 от ЗУО. Наложена глоба в р-р на 240 лв. /намален размер/. 

№ 9/16.02.2022 г.,“Гълъба 74“ ЕООД. Дружеството е изкупило количества цвят 

глог, надвишаващи определените такива в издаденото му позволително за ползване. 

Нарушен чл. 28б, предложение второ от ЗЛР. Наложена санкция в р-р на 500 лв. 

№ 10/18.02.2022г. С*И*А*. Разорала част от имот с Начин на трайно ползване: 

"Пасище", попадащ в защитена зона BG 0002093 "Овчарово" за опазване на дивите 

птици. осъществен състава на чл.124, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие 

/ЗБР/ във връзка с чл.12, ал.6 от ЗБР, и т.6.2 и т.9 от Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на 

МОСВ за обявяване на защитената зона. Наложена глоба в р-р на 100 лв.  

№ 11/22.02.2022 г., Г*С*Г*-кмет на Община Нови пазар. Не е осъществил 

отговорност по чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. Осъществен състава на чл.151, ал.2, т.6 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.19, ал.3, т.15 от ЗУО. Наложена 

глоба в р-р на 2400 лв./намален размер/. 

Споразумение № 1/25.02.2022 г., „Енола Мес“ ООД. Заустване без разрешително 

и превишение на ЕО. Осъществен състава на чл. 200, ал. 1, т. 2 и т. 6, във вр. с чл. 46 от 

ЗВ и прил. 5 от Наредба 6 за ЕО в ОВ. Наложена санкция в общ р-р на 2 100 лв. 

№ 12/28.02.2022 г., НСП-АТ ЕООД. Извършване на дейност с отпадъци 

(съхранение) без документ по чл. 35 от ЗУО. Осъществен състава на чл. 136, ал. 2, т. 3 

във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Наложена санкция в р-р на 7000 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 замърсявания и аварийни ситуации. 
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Бизнеса:  
През месец януари и февруари са представени и обработени 19 броя доклади за 

проведени СПИ през 2021 г. от оператори, експлоатиращи обекти с източници на 

емисии („Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар, ОП "Чистота“, гр. Шумен – Регионално 

депо за неопасни отпадъци, кв. „Дивдядово“ – 4 бр., „Шишеджам Аутомотив България“ 

ЕАД, гр. Търговище, „Мит и Ко“ ЕООД, гр. Пловдив, Регионално депо за неопасни 

отпадъци на общините Омуртаг, Котел и Върбица”, гр. Омуртаг – 3 бр., „НЕС Нови 

Енергийни Системи“ ООД, гр. Шумен, „БМП – Близнаци – Метал Пластик“ ООД, с. 

Стража, „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище, „Алмед“ ООД, гр. Шумен, 

производствена площадка – гр. Нови пазар, „Амиго Нова“ ООД, гр. Търговище, 

производствена площадка - с. Изгрев, „ЗГП България“ АД, гр. Каспичан, „Хан 

Омуртаг“ АД, гр. Шумен, „Брамас – 96“ АД, гр. Шумен – 2 броя и „Алкомет“ 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. 

Процедирани са 182 уведомления за инвестиционни предложения и 23 

уведомления за план/програма,  изготвени са девет процедурни писма с указана 

приложима процедура по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, едно процедурно писмо за задължителна 

ОВОС предвид становище на компетентен орган;  девет процедурни писма - за 

преценяване на необходимостта от преценяване на ЕО. През месеците януари и 

февруари са постъпили 11 бр. Искане с информация за преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС и 10 броя Искане 

за преценка ЕО, по които са проведени консултации са РЗИ. Постановени са четири 

решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  с характер на 

решенията „да не се извърши ОВОС“. Постановени са седем решения за преценяване 

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

ЕО. Постановени са единадесет решения за прекратяване на производството по реда на 

Глава шеста от ЗООС и ЗБР поради непредставена допълнителна информация в указан 

срок. Експерти взеха участие в Обществено обсъждане на ОУП на Община Върбица, 

Предварителен проект, ДЕО и ДОСВ. За ОУП на Община Смядово по представена 

допълнително изискана информация са дадени указания за представяне на Искане за 

издаване на становище по ЕО за финализиране на процедурата.   

Проведени са следните консултации в хода на разглеждане на постъпилите 

преписки: 

1. С РЗИ – по 11 броя Информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и по десет бр. Информации за преценяване на необходимостта от 

ЕО; 

2. С Басейнова дирекция – по четири броя Уведомления за инвестиционни 

предложения, по едно Искане за преценка ОВОС и по едно искане за преценка ЕО; 

4. С „ВиК“ ООД, по искане на БДДР -  за ИП за изграждане на два броя 

водовземни съоръжения в землището на с. Изворово, общ. Антоново, предвид 

наличието на ВиК-водоизточници в района. 

По реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС са дадени, както следва: 106 бр. 

отговори по внесени уведомления за ИП (от които 68 бр. по подмярка 6.3, подмярка 6.1 

и подмярка 4.1); 16 бр. по внесени Горскостопански програми; 1 бр. по внесено План-

извлечение (ДГТ). От внесените уведомления за ИП са изготвени 4 бр. писма за 

извършване на процедура по реда на Наредбата за ОС, от които 3 бр. са по подмярка 6.3. 

Издадени са 2 бр. решения по наредбата за ОС. Дадени са 10 бр. отговора по внесени 
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писма за отглеждане на пчелни семейства/трайни насаждения и/или закупуване на 

техника, във връзка с кандидатстване по подмярки 6.3, 6.1 и 4.2. 

За отчетния период по реда на чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС са изпратени 5 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 23 бр. писма, указващи приложимата процедура 

по ЗБР при съвместяване на процедирането по глава шеста от ЗООС. Дадени са 14 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 са издадени 4 бр. регистрационни карти, съгласно 

разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, като са регистрирани 3 бр. 

екземпляра от вида Сив папагал Жако (Psittacus erithacus) и 1 бр. от вида Жълтобуза 

амазона (Amazona autumnalis).  

 Взети са участия в: 46-тото Средно-зимно преброяване на зимуващите 

водолюбиви птици в България, в рамките на три дни. 3 бр. комисии в СГКК - гр. 

Търговище за изработване на контактни зони и списък на засегнати имоти на 

територията на обл. Търговище. 2 бр. Комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ при 

Областни дирекции „Земеделие”- Шумен и Търговище. В организирана от Българско 

дружество за защита на птиците среща за сформиране на регионална ведомствена 

работна група в рамките на Национален план за действие за борба срещу незаконното 

използване на отрови в дивата природа 2021-2030г., утвърден със Заповед № РД-

795/02.08.2021г. на министъра на околната среда и водите. Онлайн срещи организирани 

от Дирекция „НСЗП“ към МОСВ. 

 

Обществеността: 

През месец февруари по повод Световния ден на водата шуменската 

екоинспекция обяви конкурс за мултимедийна презентация на тема: „Как да пестим 

водата”. Акцент в отбелязването на тазгодишното издание на деня на водата е 

значението на подземните води. В конкурса могат да се включат ученици от 4 до 8 

клас, като участието трябва да е индивидуално или групово, но при групите се допускат 

до трима участници в екип. Целта на конкурса е да стимулира творчеството и любовта 

към природата и опазването и съхранението на водите. Творбите ще бъдат оценявани 

от експертно жури от отдел „Опазване на водите”, а критериите са за оригиналност, 

иновативен подход към темата, ясно и структурирано съдържание до 14 слайда. 

Проектите трябва се изпращат до 17 март на адрес: pr@riosv-shumen.eu и да съдържат 

информация за автора - име, възраст, учебно заведение, адрес за контакти, телефон и 

име на родител или на класен ръководител. Всички участници в конкурса ще получат 

грамоти, а първите трима специални предметни награди.   

 

  


