
Дейности, реализирани в подкрепа на представители на бизнеса и на 
външни организации по тяхна покана за експертно мнение и съдействие 

НАПРАВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ 

Потребител Експертна дейност/ 
консултантска дейност от страна на ШУ 

Лавена АД Реализирано обучение на служители от Лавена 
по искане на фирма Лавена - общо 52 часа 
лекции и упражнения.  

ИБЕИ на БАН Изготвяне на оценка за съвместимост на план 
за управление на защитени зони от НАТУРА 
2000 "Калиакра" и "Белите скали" 

Екопраксис ЕООД Участие на експерт-орнитолог в „Система за 
ранно предупреждение за защита на птиците в 
ЗЗ Калиакра“ 

Екодизайн 2010 ЕООД Участие на експерт по биоразнообразие в 
подготовка и представяне на Доклад за оценка 
за съвместимост на ОУП Община Попово 
Участие на експерт по биоразнообразие в 
подготовка и представяне на Доклад за оценка 
за съвместимост за ЗЗ „Обнова-Караман дол“ 

Дирекция на Природен парк 
„Странджа” 

Експертно участие в изпълнението на 
техническо задание „Опазване и създаване на 
възможност за самовъзстановяване на дюнни 
местообитания на бели, сиви и облесени дюни 
(кодове по Директива 92/43 и ЗБР: 2120, 2130 и 
2180)“ по проект: “Устройство и управление на 
Природен парк „Странджа”. 
Експертно участие в изпълнението на 
техническо задание „Ограничаване 
разпространението на инвазивни растителни 
видове – дървесно-храстови (айлант, аморфа)  и 
тревисти (Рhytolacca americanа, Bidens sp. и др), 
по поречията на големите реки в Парка – 
Велека, Младежка, Резовска“ по проект: 
“Устройство и управление на Природен парк 
„Странджа”. 
Експертно участие в изпълнението на 
техническо задание „Подобряване състоянието 
на Европейски сухи ерикоидни съобщества в 
горския фонд чрез пашуване" по проект: 
“Устройство и управление на Природен парк 
„Странджа”. 

МЛ-Консулт-2009 ЕООД, гр. 
Плевен 

Оценка за съвместимост на инвестиционно 
предложение „Разполагане на мобилна машина 
за обработка на инертен материал (Трошачно-
пресевно-промивна машина) в поземлен имот 
№139019, разположен в местността „Боновото” 



в землището на гр. Искър, ЕКАТТЕ 55782, 
община Искър, област Плевен върху ЗЗ „Река 
Искър” BG0000613”. 

РИОСВ – Шумен Експертно мнение до РИОСВ – Шумен за 
предприемане на мерки за ограничаване на 
разпространението на инвазивен вид Айлант 
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) в границите 
на ЗМ „Могилата” в землището на с. Коньовец, 
общ. Шумен. 

Общински съвет – Шумен Експертно мнение до Председателя на 
Общински съвет – Шумен за използването на 
липа и топола за зелената система на град 
Шумен. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО… 

Потребител Дейност 
от страна на преподаватели от ШУ 

СУ „Йоан Екзарх Български” Организиране на Вечер на химията, съвместно с 
ученици, студенти и учители  

II ОУ „Д-р П. Берон” Организиране на Вечер на химията, съвместно с 
ученици, студенти, учители и преподаватели 

СУ „С. Доброплодни” Организиране на Ден на Земята, съвместно с 
ученици, студенти и учители  

СУ „С. Доброплодни” Провеждане на практически занятия с ученици, 
свързани с диви растения, които могат да се 
използват за храна; лечебни растения; 
декоративни растения в парковете на гр. 
Шумен. 

Скаутски клуб – гр. Шумен 
 

Провеждане на практическо занятие с деца от 
най-малката възрастова група на клуба, с цел 
запознаване с диви растения, които могат да се 
използват за храна. 

Сдружение с нестопанска цел за 
общественополезна дейност 
„Научно-образователен център за 
наука, технологии, инженерство, 
математика и изкуства „СТЕАМ“, 
гр. Шумен 
 

Изготвяне на учебни програми и провеждане на 
занятия по природни науки с ученици. 
Участие като лектори в организираното от 
сдружението „Научно кафе”, което за периода 
има множество издания по различни теми в 
областта на природните науки. 
Участие като лектори в организираното от 
сдружението отбелязване на Световния ден на 
океана. 
Участие като членове на научно жури в 
организираните от сдружението национални 
конкурси „Красива природа, красива наука“ за 
деца от детските градини и ученици в различни 
възрастови групи. 

http://www.scienceland.co/


 

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Потребител Оказано съдействие/ 
консултантска помощ 

Агроаптека ”Атанасови„ ЕООД, гр. 
Шумен 

Консултации по растителна защита в областта 
на зеленчуковите и овощните  култури. 

АГРОЗАХ ЕООД, с. Писарево, общ. 
Нови пазар 

Осъществена консултантска помощ за новости 
в борбата с болестите по царевицата в района 
на гр. Силистра. 

Агромар България ЕООД, c. 
Духовец, общ. Исперих 

Консултации по овощарство и растителна 
защита – растителна защита, отлеждане и 
формиране на череши. 

Арко – Ибрахим Хамидов ЕТ, гр. 
Каолиново, общ. Каолиново 

Осъществена консултантска помощ за 
провеждане на правилна и навременна борба с 
болестите по пшеницата в земеделско 
стопанство в с. Долина, общ. Каолиново. 

Биотон 2014 ЕООД, гр. Разград Консултации по овощарство и растителна 
защита при отлеждане и формиране на орехови 
насаждения. 

Дафинка Петрова ЕООД, с. 
Марково, общ. Каспичан 

Консултации по растителна защита при полски 
култури. 

Земеделски производител 
Венцислав Димитров Атанасов, с. 

Консултации по растителна защита при полски 
култури. 



Златна нива, общ. Шумен 
Земеделски производител 
Димитър Рачев, гр. Тутракан 

Определяне на причините за повреди при ягода 
и препоръчана система  за растителна защита. 

Земеделски производител Еран 
Салиев, гр. Русе 
 

Разработена схема за растителна защита при 
ягода. 

Земеделски производител Живко 
Жеков, с. Салманово, общ. Шумен 

Консултации по растителна защита в областта 
на полски, зеленчукови и овощните  култури. 

Земеделски производител 
Красимир Иванов Кръстев, гр. 
Шумен 

Консултации по овощарство и растителна 
защита на овощните култури. 

Земеделски производител Митко 
Иванов Михайлов, с. Радко 
Димитриево, обл. Шумен 

Консултации по овощарство. 

Земеделски производител 
Пламена Данева, гр. Русе 

Осъществена консултантска помощ при 
възникнал ентомологичен проблем  и 
препоръчана система за борба с  икономически 
важни неприятели при ябълка и круша. 

Биологични земеделски 
производители от обл. Добрич 
 

Изнесена лекция на тема: „Биологичният метод 
за контрол на вредителите по земеделските 
култури като алтернатива на химичния метод”. 

Група земеделски производители 
от община Сливо поле, обл. Русе 
 

Оказана консултантска помощ по въпросите на 
хранене  и растителна защита на зеленчукови и 
овощни  култури. 

Интер Агро Транс ЕООД гр. 
Силистра 

Консултации по овощарство за създаване на 
прасковена овощна градина, избор на сортове и 
подложки, схеми на засаждане. 

Ламобиена ЕООД, гр. Варна Разработен технологичен  проект за създаване 
на нови овощни насаждения. 
Осъществена консултантска помощ при 
отглеждане на овощни видове. 

Производствено-потребителна 
кооперация „Хан Аспарух“, гр. 
Плиска 

Осъществена консултантска помощ за борба с 
болестите по царевицата и откриване на връзка 
с използването на листни торове в площи, 
обработвани от Производствено-потребителна 
кооперация „Хан Аспарух“ в гр. Плиска, общ. 
Шумен. 

СЕМП ЕООД, с. Николаево, общ. 
Сливен 

Осъществена консултантска помощ за 
предотвратяване на изсъхването на лози, 
предшествано от гниене на дървесината, 
независимо от възрастта на растенията в 
земеделско стопанство в с. Николаево, общ. 
Сливен. 

Спасов Гардън ЕООД, с. Черешово, 
общ. Сливо поле, обл. Русе 

Идентифициран икономически важен вредител 
по прасковата. Препоръчани мерки за контрол. 

  

 


