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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

       e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

ГР. ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

  От:  Любомир Христов, Кмет на Община Шумен 

    

ОТНОСНО:  Определяне на териториалния обхват за прилагане на Наредба №6 от 7 

октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се 

използва за битово отопление 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ, 

 

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 (КАВ), 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.  

Данните, които се получават от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Шумен“, 

показват, че за град Шумен е установено превишаване на среднодневната норма (СДН) от 50 

µg/m3 през отоплителния сезон по показател фини прахови частици с големина под 10 микрона 

(ФПЧ10). 

 

Данни за превишенията на допустимите норми 

 

Период: 2016 2017 2018 2019 

до м. 

август 

2020 

Станция:             ШУМЕН           

Показател: Фини прахови частици < 10um 

(PM10)    
    

Мерна единица:              µg/m3           

Брой валидни СЧ данни: 8676 8640 8735 8730 5929 

Максимална СМ концентрация: 85,37 68,78 63,96 45,93 45,61 

ПС за СДН: 50 50 50 50 50 

Брой превишения на ПС за СДН: 57 47 56 36 21 

ГОП: 35 35 35 35 35 

Брой превишения на ГОП (горен оценъчен плаг): 116 111 98 85 42 

ДОП: 25 25 25 25 25 

Брой превишения на ДОП (долен оценъчен праг): 209 202 211 182 88 

 

Въпреки тенденцията за намаляване на броя на превишенията както на среднодневната 

норма, така и  на средногодишните стойности,  Община Шумен е задължена да прилага  
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разпоредбите на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху 

дървесината, която се използва за битово отопление. 

 

Средно месечни стойности за 2020 година: 

 

 
 

 

 На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал.1 от Наредба № 6 от 7 

октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово 

отопление (обн., ДВ, бр.81 от 15.10.2019 г.), предлагам Общински съвет-Шумен да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Определя териториален обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за 

изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление - 

територията на град Шумен 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ    

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 


