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РЕШЕНИЕ № 929   

по протокол № 38 от 29.11.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

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 

2018-2022 г.  

 

 

 

/Въведение - с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/Обща информация за района - с 34 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/Характер и оценка на замърсяването - с 34 гласа „за”, без „против” и  

1 „въздържал се”/ 

/Анализ изпълнението на мерките в програма 2011-2014 - с 34 гласа „за”, без 

„против” и 1 „въздържал се”/ 

/Произход на замърсяването. Инвентаризация на емисиите и определяне на 

разпределението им в пространството и времето - с 32 гласа „за”, без „против” и  

3 „въздържали се”/ 

/Дисперсия на емисиите-концентрации на ФПЧ10 в община Шумен - с 34 гласа 

„за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/Анализ на ситуацията. Моделиране дисперсията от отделните източници - с 32 

гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/ 

/Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10. Изготвяне на 

план за действие - с 33 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/ 

/Анализ „разходи-ползи“. Финансови инструменти - с 31 гласа „за”, без „против” 

и 4 „въздържали се”/ 

/Прогноза за състоянието на КАВ през 2020 и 2022 г. - с 32 гласа „за”, без 

„против” и 3 „въздържали се”/ 

/Критерии и методология за контрол по изпълнение на Програмата - с 31 гласа 

„за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/Списък на използваните публикации и документи; Приложения - с 34 гласа „за”, 

без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/с 33 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/ 
 



 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


