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ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на Общинска програма за намаляване 

на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 
нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на 
Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г.  

 
 

 УВАЖАЕМИ Г-Н БЕДЖЕВ, 
 

Община Шумен има приета Програма за намаляване на нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в 
атмосферния въздух на Община Шумен, с период на действие 2011-2014 г. 

С решение 1102 по протокол №53 от 24.09.2015 г. на Общински съвет – Шумен е 
удължен срокът на действие на Програмата до края на 2015 г.  

Анализът на данните от Автоматичната измервателна станция Шумен показва, че 
има превишение на средномесечните стойности по показател Фини прахови частици 
(РМ10) през месеците Януари и Декември 2015 г. и Януари 2016 г. Пълен анализ на 
данните и отчет на изпълнението на мерките, залегнали в програмата, ще бъде изготвен до 
края на месец март 2017 г. след валидиране на данните от Изпълнителна агенция по околна 
среда.  

В изпълнение на своите задължения и на основание чл.258 и следващите от ЗЗД 
Община Шумен има сключен договор №25-02-188 от 05.05.2016 г. с „ ВАНГ“ ЕООД, гр. 
Бургас с предмет „Да изготви Програма за намаляване на нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния 
въздух на територията на Община Шумен с период 2016 – 2020 г.“ Изпълнението на 
договора не беше стартирано поради очаквано финансиране по Оперативна програма 
„Околна среда“. 

С вх.№24-00-1199/26.07.2016 г. в Община Шувен е получена покана от г-жа 
Ивелина Василева – Министър на околната среда и водите и Ръководител на 



Управляващия орган на ОП „Околна среда“, за участие в процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ № BG16М1ОР002-5.002 
„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“ по оперативна програма „ Околно среда 2014-2020 г.“Крайният 
срок за представяне на проектното предложение за община Шумен е 30.01.2017 г.  

Изготвянето на Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Шумен 
ще стартира след одобряване на проектното предложение и сключване на договор за 
финансиране с Управляващия орган на програмата. 

Предлагам Общински съвет-Шумен да вземе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
Удължава срока на действие на Програма за намаляване на нивата на замърсителите 

и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в 
атмосферния въздух на Община Шумен до края на 2017 г. 
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