
Препис! 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

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

e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg 

  

  

РЕШЕНИЕ №934 
по протокол № 51 от 10.08.2011  
на заседание на Общинския съвет 

  

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана „Програма за намаляване нивата на замърсителите и 
достигане на установените норми нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в 
атмосферния въздух, за периода 2011 г.-2014 г. 

/с 29 гласа „за", без „против" и 1 „въздържал се"/ 

1. Приема „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми 
нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух". 

2. Ежегодно в бюджета на Общината да се осигуряват необходимите средства за изпълнение на 
програмата.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ Д. РУСЕВА  

 

Дата: 
гр. Шумен 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ПРОТОКОЛИСТ: /М.ШАРБАНОВА/ 

 



 

 

Препис! 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

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

e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg 

  

  

РЕШЕНИЕ №1102 
по протокол № 53 от 24.09.2015  
на заседание на Общинския съвет 

  

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. 

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

Удължава срока на действие до края на 2015 г. 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.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дин Г. Колев  

 

Дата: 
гр. Шумен 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ПРОТОКОЛИСТ: /М. Шарбанова/ 



 

 

Препис! 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

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

e-mail: оbsavet@shumen.bg, www.shumen.bg 

  

  

РЕШЕНИЕ №381 
по протокол № 16 от 26.01.2017  
на заседание на Общинския съвет 

  

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. 

/с 31 гласа „за", без „против" и без „въздържали се"/ 

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.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/проф. дтн инж. Б. Беджев  

 

Дата: 
гр. Шумен 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ПРОТОКОЛИСТ: /П. Георгиева/ 


