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ОТНОСНО: Приемане на 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 на 

действие 2018-2022г.  

 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н БЕДЖЕВ, 

 

На основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Кметовете на 

общините разработват програми за опазване на околната среда. 

Във връзка с чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в случаите  

когато в даден район се констатира превишаване на нормите за вредни вещества в 

атмосферния въздух, кметовете на общините разработват програми за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми. Тези програми са неразделна част от 

общинските програми за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС. 

В изпълнение на нормативните изисквания, на основание Заповед № РД-

1046/03.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Шумен има 

актуализирана Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух за периода 

2011-2014 г., приета с Решение № 934 по протокол № 52 от 10.08.2011 г. 

В съответствие със Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда 

и водите за утвърждаване на списък на районите за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух, територията на Община Шумен е включена в списъка на районите за 

оценка и управление на КАВ, на територията на Република България като зона/ 

териториална единица/, в която се констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини 

прахови частици. В периода до 2017 г. с решения на Общински съвет- Шумен (последно № 

619 по протокол № 27 от 21.12.2017 г.) е удължаван срокът на прилагане на дългосрочните 

мерки, поради констатирано превишаване на нормите за ФПЧ10. 



В изпълнение на проект за БФП № BG16M1OP002-5.002-0007-C01/07.06.2017 г. по 

Оперативна програма „Околна среда”, през 2018 г. Община Шумен възложи изготвянето на 

“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 2018 – 2022 г.“ 

На основание чл.7, т.9 от Инструкцията за разработване на програмите за КАВ, 

проектът на Програмата беше предоставен за обществен достъп и съгласуван с 

компетентните органи, чиято дейност е свързана с прилагането или контрола на мерките, 

водещи до намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. Отстранени са 

забележките, дадени с писмо № 05-08-3532/13.11.2018 г. на Министерство на околната среда 

и водите и писмо № ОА 2299/06.11.2018 г. на РИОСВ –Шумен.  

В тази връзка внасям окончателен вариант на Програмата и  предлагам Общински 

съвет-Шумен да вземе следните  

РЕШЕНИЯ: 

1. Приема “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 2018 – 2022 г.“ 

2. Ежегодно в бюджета на Община Шумен да се осигуряват необходимите средства 

за изпълнение на програмата.  

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
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