
Състояние на атмосферния въздух и източници на 
емисии на територията Община Георги Дамяново 

 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на 
качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 
(шест) РОУКАВ, утвърдени със Заповед №1046/03.12.2010г. на Министъра на околната 
среда и водите. 

Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в област 
Монтана са определени от МОСВ в съответствие с Наредба № 7 и Наредба №12 към 
Закона за чистотата на атмосферния въздух. Община Георги Дамяново попада в IV-ти 
район заедно с общините Берковица, Вършец, Чипровци и Чупрене. Това е район, в 
който нивата на един или няколко замърсителя са между съответните долни и горни 
оценъчни прагове. Община Георги Дамяново не разполага със стационарни пунктове за 
контрол качеството на атмосферния въздух. Най-близко разположения пункт се намира 
в град Монтана и е градски – фонов. Пунктът се обслужва от регионална лаборатория – 
Монтана и работи с ръчно пробонабиране в светлата част от денонощието, след което 
въздушните проби се отработват и анализират чрез спектрофотометричен анализ. 
Контролираните замърсители са серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2), ПАВ, 
ФПЧ10 и никел (Ni). 

 

Съгласно данни от доклади на РИОСВ - Монтана за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г. 
(зимен сезон) са извършени 177 пробонабирания на ФПЧ10, от които 97 броя са над 
средноденонощната норма. Високите нива и наднормени стойности на този показател 
се дължат на масовото използване на твърди горива в битовия сектор, автомобилния 
транспорт и неорганизирани емисии от него, както и на сухо и ветровито време. 

 

По отношение на азотния диоксид и серния диоксид през 2015г. не са регистрирани 
превишения на пределно допустими концентрации. От докладите за състоянието на 
околната среда на РИОСВ – Монтана се констатира добре изразена сезонна зависимост 
на стойностите на тези показатели предимно през зимния отоплителен сезон. 

 

Към момента на територията на община Георги Дамяново няма установено 
замърсяване на атмосферния въздух. Източници на промишлен шум и вредни емисии, 
които да сe явяват сериозен проблем за въздуха на настоящия етап не са 
идентифицирани. 



 

Поради липса на промишлени предприятия на територията на общината основните 
източници на емисии тук се явяват битовото отопление, автотранспорта и в частност 
някой селскостопанските дейности. Замърсяването на въздуха се дължи основна на 
бита при ползването на горива с високо сярно и пепелно съдържание, през 
отоплителния сезон. Автомобилния транспорт също се явява проблем по отношение 
качеството на атмосферния въздух, но не може да бъде класифициран като 
приоритетен за общината, тъй като сериозното автомобилното замърсяване се 
наблюдава най-вече в рамките на големите градове, поради интензивния трафик, 
съсредоточен в сравнително малка територия с ограничена атмосферна циркулация. 
Като цяло сектор „транспорт“ допринася за 60% от емисиите на CO, около 25% от 
емисиите на CO2, свързани с енергийните процеси, около 38% от тоталните емисии на 
NOx, бензиновите двигатели на МПС допринасят за замърсяването на въздуха с 
приблизително 40% от емисиите на ЛОС - летливи органични съединения, а към това се 
добавя и фактът, че транспорта е източник на шумово замърсяване. 

 

В заключение може да се обобщи, че качеството на атмосферния въздух в общината 
отговаря на санитарно-хигенните норми за КАВ, поради факта че се намира на 
достатъчна отдалеченост от големите индустриални центрове, както и наличието на 
гори заемащи голяма част от територията и, обуславяйки чист атмосферен въздух без 
замърсители. 


