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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол № 43/17.05.2018 г. 

от редовно заседание на  

Общински съвет – Горна Оряховица 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е    № 745 

 

        По т. 26 от дневния ред -  Технически редакции в Програма за управление и 

подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община Горна Оряховица и 

план за действие 2015 - 2020 г. 

         На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.13 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух  и чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 

Общински съвет Горна Оряховица 

Реши: 

1. Приема извършените технически промени в Програмата за управление и 

подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица и план за 

действие 2015- 2020 г., а именно: 

Мярка 26 от плана за действие към програмата се конкретизира по следния 

начин: 

Стара формулировка на мярката: 

26 GO_4 

_3 

Намаляване на емисиите от 

твърдо гориво с 20% в 

района на жилищата 

попадащи в полигони №1, 2 

и №3 и останалите, чрез 

използване на въглища с 

намалено съдържание на 

сяра. 

Постоянен до 

достигане на 

резултата 

Собствени 

средства, 

държавен 

бюджет, 

национални и 

международн

и източници 

или др. 

източници 

Принос 

към 10 

ug/m³ 

% 

Постигна

то 

намалява

не  
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Нова формулировка на мярката: 

26 GO_4 

_3 

Намаляване на емисиите от твърдо 

гориво с 20% в района на жилищата 

попадащи  приоритетно в полигони 

№1, 2 и №3 и останалите, чрез 

използване на въглища с намалено 

съдържание на сяра и/или подмяна 

на стационарни индивидуални и 

многофамилни домакински горивни 

уствойства на твърдо гориво на 

минимум 2750 домакинства, при 

средна пазарна стойност на 

устройството - 2200лв. 

Постоянен 

до 

достигане 

на 

резултата 

Собствени 

средства, 

държавен 

бюджет, 

национални и 

международн

и източници 

или др. 

източници 

Размер на 

инвестицията 

- прогнозно 

6 050 000 лв. 

При

нос 

към 

10 

ug/

m³ 

% 

Постигн

ато 

намаляв

ане  
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