
Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-5.002-0017-C01 „Актуализация на 

програмата за упрявление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Горна 

Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския  фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна 

Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП „Околна среда  2014-2020 г.“. 

 

 

  

 

Проект BG16M1OP002-5.002-0017-C01 

„Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на 

атмосферния въздух в община Горна Оряховица” 

Обща стойност: 164 008,42 лв., от които: 

                              139407,15 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

                                24601,27 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на 

                                                      Република България. 

                   Цел: Актуализация на общинската Програма за управление и подобряване 

качеството на атмосферния въздух/КАВ/ в община Горна Оряховица. 

                  Срок: Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, считано от датата на 

сключване на договора /09.04.2019г./ 

        Дейности:  Подготовка на проектно предложение. 

                           Провеждане на процедура по ЕО и/или ОС по реда на Глава VI от     

Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и/или по чл.31 от Закона за 

биологичното разнообрази /ЗБР/, Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета  и целите 

на опазване на защитените зони. 

                           Изготвяне на Актуализация на общинската програма за КАВ. 

                           Организация и управление на проекта. 

                           Информация и комуникация на проекта. 

Очакван резултат:  

Съгласувана и приета в срок качествена актуализирана програма с пет 

годишен обхват, адресираща основни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух на територията на община Горна Оряховица, 

отговаряща на нормативните изискнания и съдържаща адекватни мерки 

за подобряване на КАВ, които да доведат до постигане на определените 

норми.  
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Проект  BG16M1OP002-5.002-0017-С01  „Актуализация на Програмата за управление и подобряване на качеството на 

атмосферния въздух в община Горна Оряховица”. 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

www.eufunds.bg 
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