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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:  Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на 

отпадъците и Програма за намаляване 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 2018-2022 г. , за 2021 г. 

 
 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 
 
Във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, ежегодно, Кметът на община Шумен, съгл. чл. 52, ал.9 
от ЗУО и чл. 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), внася в Общински 
съвет Шумен отчети по изпълнението на мерките, включени в Програма за управление 
на отпадъците в община Шумен и в Програма за намаляване 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 2018-2022 г. 

Националният план за управление на отпадъците с период на действие 2021-2028 
година, който определя политиката в управлението на отпадъците в страната през 
следващите осем години беше приет в средата на 2021 г. 

В края на месец август 2021 г. Министерството на околната среда и водите прие 
и публикува нови Методически указания за разработване на общински програми за 
управление на отпадъците. 

В съответствие с новите изисквания и приоритетите при управлението на 
отпадъците в следващия програмен период, Община Шумен изготви необходимите 
документи и е в процедура по избор на изпълнител за разработване на изцяло нова 
общинска програма.  

Актуализираната Програма за управление на отпадъците в община Шумен е с 
период на действие 2015 - 2020 г. С Решение № 373 по протокол № 21 от 29.04.2021 г. 
Общински съвет-Шумен удължи срока за прилагане на мерките, включени в Програмата, 
до приемане на нова програма за управление на отпадъците с период на действие 2021-
2028 година. 

 



 
 

 
 
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал.9 от Закона за 

управление на отпадъците, чл.79, ал.5 Закона за опазване на околната среда предлагам 
Общински съвет-Шумен да вземе следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
1. „Приема за информация годишния отчет за изпълнение през 2021 г. на 

мерките, включени в Програма за управление на отпадъците в община Шумен 
2015-2020 г.“ 

2. „Приема за информация годишния отчет за изпълнение през 2021 г. на 
мерките,  включени в плана за действие към Програма за намаляване 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 2018-2022 г.“ 

 
 
 
Приложения: 
1. Годишен отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на 

отпадъците в община Шумен 2015-2020 г. 
 
2. Годишен отчет за изпълнение на мерките в плана за действие към Програма за 

намаляване 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 2018-2022 г.“ 

 
 
С уважение, 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


