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 Докладът се изготвя в изпълнение на Указание за дейността на 

Регионалните здравни инспекции през 2019 година и в съответствие с 

изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на околната среда и 

водите и Министерство на здравеопазването за норми на серен диоксид, 

азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух. 

 Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в град Монтана 

се извършва в стационарен пункт „РИОСВ – Монтана“. Пунктът е градски 

фонов с ръчно пробонабиране всеки работен ден и се обслужва от 

Регионална лаборатория – Монтана към ИАОС – София. Контролираните 

замърсители са: „финни прахови частици – 10 µ” (ФПЧ10), „серен диоксид” 

(SO2), „азотен диоксид” (NO2),  „полициклични ароматни въглеводороди” ” 

(ПАВ),  и „никел” ” (Ni).  

  

Замърсител Метод за измерване 

ФПЧ10 

 

БДС EN 12341 

 

SO2 БДС EN 14212 

NO2/NO БДС EN 14211 

 

Ni БДС EN 12341 (пробовземане); 

БДС EN 14902 (анализ). 

ПАВ [Бензо (а) пирен] БДС EN 12341 (пробовземане);   

БДС EN 15549 (анализ). 

 

 

Обща информация  
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Град Монтана е център на община Монтана, разположен е на река 

Огоста. Община Монтана e разположена на площ от 676,11 кв.км. Релефът 

й е предимно хълмист. В климатично отношение районът на общината 

попада в умерено-континенталната климатична област и по-конкретно в 

климатичния район на високите полета на Предбалканска подобласт. 

Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 1 на сто от общината.  

 

 Демографска характеристика 

 

Население на гр. Монтана 
 

Възрастови 

групи 

Население 

2015 г. 

Население 

2016 г. 

Население 

2017 г. 

Население 

2018г. 

Население 

2019 г. 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

0-4 1692 4 1655 4 1697 4 1702 4 1710 4 

5-14 3871 10 3892 9 3913 10 4007 10 4013 10 

15-29 5781 14 5491 15 5218 13 5200 13 5210 14 

30-64 22190 55 21877 56 21642 55 21650 54 21640 56 

> 65 6759 17 6923 16 7125 18 7223 18 5768 15 

Общо 40293 100 39838 100 39595 100 39872 100 38341 100 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-4 г.

5-14 г.

15-29 г.

30-64 г.

Над 65 г.

Население 2015 г.

Население 2016 г.

Население 2017 г.

Население 2018 г.

Население 2019 г.

 

 От наличната демографска информация се наблюдава застаряване на 

населението – броят и делът на лицата под 15 г. през 2019 г. се покачва с 

0.25 % сравнено с периода 2015 г. до 2018 г. Процента на възрастовата 

група  от 15-29 г. за 2019 г. е 14 и се покачва с 1 % сравнение с 2018 г. 

Процентният анализ на възрастовите групи на населението показва 
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доминиращо присъствие на възрастовата група на активното 

трудоспособно население от 30 до 64 години. Процента на населението над 

65 години е 15% и намалява  с 3 % сравнение с 2018 г. Около 80% от 

населението на общината е концентрирано в общинския център град 

Монтана. През 2019 г. година населението  е намаляло с 1531 души спрямо 

2018 година. В края на разглеждания период, а именно 2019 г. се 

наблюдава спад на населението с 1952 човека спрямо началото на периода 

– 2015 г.  

 

Метеорологични условия  
 

 В гр. Монтана процентът на тихото време средно за годината е 

31.8%. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек. Преобладаващата 

посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на 

разположението на по-голямата част от промишлените обекти на 

територията на града в североизточната и югоизточната му част 

преобладаващите посоки на вятъра са благоприятни за разсейването на 

атмосферните замърсители извън границите на града.  

 Средномесечната относителна влажност на въздуха е 76%, с 

максимум през зимата /януари - 86%/ и минимум през м. август 64%. 

Високата влажност на въздуха през зимните месеци възпрепятства 

разсейването на атмосферните замърсители в приземния слой.  

 В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на 

гр. Монтана са типични за континенталната подобласт. Котловинният 

характер на релефа, продължителното безветрие, малката сума на 

валежите, сравнително високата влажност на въздуха, големият брой на 

дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската самопречиствателна 

способност на атмосферата в района и създават предпоставки за трайно 

замърсяване на въздуха.  

 

 Характеристика на основните показатели за качество 

на атмосферния въздух през 2019 година 
 
 

 Пункт Монтана – РИОСВ е ръчен. Ръчните пунктове за мониторинг 

на въздуха работят само в светлата част на денонощието (4 пробовземания, 

5 дни в седмицата). За тези пунктове не се извършва сравнение на 

регистрираните концентрации с денонощните норми на контролираните 

замърсители, т.к. техния времеви обхват не позволява да се направи точна 

оценка на нивата на замърсителите в денонощен аспект. Тези данни имат 

само индикативен характер. Това не се отнася за показателите ФПЧ 10, 

олово, кадмиий, и ПАВ, за които пробовземането е с продължителност 24 

часа. 

 Пределно допустимата концентрация на даден замърсител се 

определя като маса, съдържаща се в един кубически метър въздух при 

нормални условия и може да бъде:  
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 максимално еднократна концентрация – определя въздействието на 

замърсителя за кратък период от време (30 или 60 минути);  

 средноденонощна концентрация – показва допустимата степен на 

замърсяване за продължителен период, обхващащ пиковите часове и 

часовете, в които очакваното замърсяване е най-малко (през нощта);  

 средногодишна концентрация е средно аритметично от 

средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на 

една година.  

 

Серен диоксид  
 

 Серният диоксид спада към групата на серните оксиди (SО2), които 

се получават при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен 

източник на серен диоксид са електроцентралите, използващи твърди 

горива. Използването на въглища за отопление в бита също води до 

повишено съдържание на серен диоксид в атмосферата. Металургията и 

химическата промишленост също са източник на замърсяване със серен 

диоксид.  

 Серният диоксид е разяждащ кисел газ, който при взаимодействие с 

водните пари в атмосферата води до получаване на киселинни дъждове. И 

двата варианта на газа – влажен и сух, имат принос за увреждането и 

разрушаването на растителността и разлагането на почвите, строителните 

материали и речните потоци.  

 Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. 

При високи концентрации абсорбцията му достига до 90% в горните 

дихателни пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната 

система. При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди 

всичко дихателната система. Отбелязва се голямо разнообразие на 

индивидуална чувствителност на населението към серен диоксид, но 

особено чувствителни са лица болни от бронхиална астма. Действието на 

серния диоксид върху дихателната система като правило се съчетава с 

влиянието на праха. Чувствителни групи от населението към експозиция 

на серен диоксид са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечно-

съдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Здравните 

ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, 

белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, 

влошаване на съществуващите белодробни и сърдечносъдови заблявания.  
  

Дефиниция на индикатора 

 Брой на превишенията на средночасовата норма (СЧН) за серен 

диоксид 

 Брой на превишенията на средноденонощната норма (СДН) за серен 

диоксид 
 

Средночасови нива на серен диоксид: 

 Брой регистрирани данни - бр. 1 ч. концентрации  - 1194 броя.  
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 Брой превишения на ПС(прагова стойност) за СЧН /350 μg/m
3 
/– 0. 

 Максимална измерена средночасова концентрация – 47.60 μg/m
3
. 

 Брой превишения на АП /алармен праг за серен диоксид – 0. 
 

Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 

година на РИОСВ – Монтана сочи, че в пункт „РИОСВ – Монтана” не са 

регистрирани превишения на ПДКм.е. = 350 µg/m3 и ПДКср.дн. = 125 

µg/m3 на серен диоксид, като максималната еднократна и средно 

денонощни концемтрации през 2019 година е 47.60 µg/m3 и 29.48 µg/m3 . 

В резултат на газификацията на почти всички промишлени източници в гр. 

Монтана се констатира значително намаление на емисиите на серен 

диоксид и концентрациите му в атмосферата. В резултат на газификацията 

на основните промишлени източници се констатира значително намаление 

на емисиите на серен диоксид и концентрациите му в атмосферата. С 

продължаването на газификацията в битовия сектор на гр. Монтана се 

очаква запазване на ниските нива на серен диоксид. 

 

Азотен диоксид  
 

 Aзотните оксиди се получават от горене при високи температури в 

процеса на окисляването на азота във въздуха или в горивата. Основният 

източник на NO и NO2, съвместно известни като NOx е автомобилният 

транспорт. Концентрациите на NO и NO2 са най-големи в градските 

райони, където движението е по-натоварено. Други важни източници на 

NO2 са топлоелектрическите централи и индустриалните предприятия. 

Азотните оксиди се изпускат в атмосферата главно под формата на NO, 

който след това бързо се окислява до NO2 при взаимодействие с озона. 

 Повишени нива на NO2 се получават в градски условия при стабилна 

метеорологична обстановка. Под въздействието на интензивна слънчева 

светлина и в присъствие на летливи органични съединения в атмосферния 

въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се 

образува вторичният замърсител - озон.  

 Азотните окиси съществуват в атмосферата приблизително един ден 

и след това се превръщат в азотна киселина. Тя на свой ред се премахва от 

атмосферата чрез директно просмукване в почвата или преобразуване до 

течни капки (киселинен дъжд).  

 Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-

голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна 

част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително 

въздействие на концентрации над прага за защита на човешкото здраве 

може да причини структурни промени в белия дроб. Вредното въздействие 

на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. 

Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни 

инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния 

диоксид са болните от белодробна астма.  
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Дефиниция на индикатора 

 Брой на превишенията на средночасовата норма (СЧН) на азотен 

диоксид в атмосферния въздух 

 Превишаване на средногодишната норма (СГН) на азотен диоксид 

 Средночасовата норма за съдържание на азотен диоксид в 

атмосферния въздух се счита за превишена в даден пункт при условие, че в 

рамките на една календарна година са регистрирани повече от 18 

средночасови стойности за концентрацията на този замърсител, 

превишаващи съответната ПС за СЧН от 200 µg/m3. 

СГН се счита превишена при средногодишна концентрация на азотен 

диоксид над 40 µg/m3. 
 

 Средночасови нива на азотен диоксид: 

 Брой регистрирани данни – бр. 1 ч. концентрации – 1339 бр. 

 Максимална измерена средночасова концентрация – 76,30 μg/m
3.
 

 Брой превишения на ПС за СЧН /200 μg/m
3 
/– 0. 

 Брой превишения на ГОП /горен оценъчен праг за съдържание на 

азотен диксид в атмосферния въздух/ 140 μg/m
3
 – 0. 

 Брой превишения на АП /алармен праг за азотен диоксид  - 400 

μg/m
3
, измерен в три последователни часа/ – 0. 

  

 Средногодишни нива на азотен диоксид: 

 Брой регистрирани данни - бр. 24 ч. концентрации – 365 броя. 

 % СД стйности – 100%. 

 Средногодишна концентрация /норма 40 μg/m
3
/ - 12,91 μg/m

3
 

 

През 2019 год. не са регистрирани превишения на максимално 

еднократните и средногодишната пределно допустими концентрации на 

азотен диоксид в стационарния пункт в гр. Монтана. Констатира се добре 

изразена сезонна зависимост на стойностите, като по-високите 

концентрации са през зимния отоплителен сезон. Най-високата 

максимално еднократна стойност е 76,30 μg/m3 при норма от 200 μg/m3.  

Средногодишната концентрация за пункт „РИОСВ – Монтана” е 12.91 

μg/m3 при ПДКср.год. = 40 μg/m3. Тенденцията е към запазване на 

относително постоянни стойности на средногодишните концентрации за 

последните години в пункта в гр. Монтана, сочи Регионалния доклад за 

състоянието на околната среда през 2019 година на РИОСВ – Монтана. 

 

Никел 

Никелът е канцерогенен метал. Постъпва в организма главно с храна, 

въздух, а така също и в състава на изкуствени хранителни продукти, при 

чието производство се използува никелов катализатор. Основни източници 

на никел в атмосферния въздух са металургия, транспорт и енергетика 
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При продължителна интоксикация с никел възникват алергия, астма, 

атеросклероза, анемия и други заболявания. 

 Средногодишна целева норма (СГН) за опазване на човешкото 

здраве - 20 ng/m
3
. 

 

 Средногодишна концентрация – 0,83 ng/m
3
 (норма 20 ng/m

3
)  

 

Концентрациите по показател „никел“ в гр. Монтана през последните 

няколко години се задържат на относително постоянни нива и са 

значително под допустимата норма. Измерената през 2019 година 

средногодишната концентрация е 0,83 ng/m3 при целева норма от 20 

ng/m3. 

По показател „никел“ не се наблюдава тенденция към повишаване на 

съдържанието му в атмосферния въздух в гр. Монтана. 

 

Полициклични ароматни въглеводороди 

Полиароматните (полицикличните) въглеводороди са голяма група 

органични съединения с две или повече бензолни ядра. Имат малка 

водоразтворимост, но голяма разтворимост в мазнини. Полиароматните 

въглеводороди се образуват в най-голяма степен при горивните процеси, 

главно при непълно горене на въглища и дизелово гориво. Съществуват 

няколко стотин ПАВ. Тези съединения се усвояват от организма главно 

чрез дихателната система, но могат да попаднат и чрез водата и храната. 

Най-добре е проучен канцерогенният ефект на 3-4-бензпирена (БаП) при 

инхалирането му, чийто съществен източник е и тютюневия дим. 

Вдишаните ПАВ се абсорбират главно върху катранени частици и се  

елиминират чрез бронхиален клиранс. Не може да се определи безопасно 

ниво на ПАВ в атмосферния въздух, поради канцерогенното им действие.  
 

 Средногодишна концентрация – 2,04 ng/m
3
 (норма 1 ng/m

3
)  

 

 По показател „полициклични ароматни въглеводороди“ на пункта 

през 2019 г. е констатирано превишение на средногодишната целева норма 

от 1 ng/m
3 

 (приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 11/14.05.2007 г. за 

норми на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 

атмосферния въздух) – 2,04 ng/m
3
.  

 Превишенията са установени основно през есенно-зимния период 

(януари-март и октомври-декември), като през останалата част от периода 

стойностите са нулеви – под границата на количествено откриванe на 

метода.   
 

Фини прахови частици (ФПЧ10)  

Това са пренасяни по въздуха твърди и ликвидни частици, които се 

задържат за неопределено време във въздуха. Частиците могат да бъдат 

първични или вторични. Първични частици са тези, които се емитират 

директно в атмосферата, като прах и почва, издухани от земната 

повърхност. Вторичните частици са преди всичко резултат на човешката 

дейност. Прах се изхвърля във въздуха при непълно изгаряне на твърди и 
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течни горива в ТЕЦ, промишлеността, транспорта, бита и др., както и при 

високотемпературни промишлени процеси. Прахови частици се формират 

и чрез химически реакции, включващи азотните оксиди, серния диоксид, 

летливите органични въглеводороди, амоняк и др.  

 Здравният риск от замърсяването на въздуха с прах зависи от 

размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от 

адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това 

число мутагени, ДНК - модулатори и др. По-големите частици обикновено 

се задържат от лигавицата на носа и гърлото и впоследствие се изхвърлят 

от организма. Най-опасни за здравето са частиците с диаметър по-малък от 

10 микрона (ФПЧ10). Те са толкова малки, че достигат до по-ниските 

отдели на дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите в 

белия дроб. Натрупването на определено количество частици затруднява 

дишането и предизвиква постоянно дразнене на дихателните органи, като 

става причина за хронични заболявания на дихателната система или 

предизвиква усложнения, ако човек вече страда от такива заболявания. 

 

Дефиниция на индикатора 

 Брой на превишенията на СДН за ФПЧ10 

 Превишаване на средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 

СДН за ФПЧ10 се счита за нарушена в пунктовете, в които са 

регистрирани повече от 71 средноденонощни стойности, превишаващи ПС 

за СДН за ФПЧ10 (50 µg/m3). 

СГН се счита за превишена при средногодишна концентрация на 

ФПЧ10 над 40 µg/m3. 
 

 Фини прахови частици (ФПЧ10) 

 Брой регистрирани данни - бр. 24 ч. концентрации – 354 броя 

 Брой превишения на ПС за СДН /50 μg/m
3
/ – 71 

 Максимална измерена средноденонощна концентрация – 123.20 

μg/m
3
 

 Средногодишна концентрация – 35.96 μg/m
3
 (норма 40 μg/m

3
)  

 

Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния 

въздух в населените места поради голямото разнообразие на източници, 

емитиращи ФПЧ - горивни инсталации, транспорт, битово отопление и др. 

Допустимата средногодишна концентрация за ФПЧ10 е ПДКср.год. = 40 

μg/m3 при норма от максимум 36 броя превишения на средноденонощната 

концентрация ПДКср.дн. = 50 μg/m3 през годината. 

За първи път от измерванията в пункт „РИОСВ - Монтана” през 2019 

година средногодишната концентрация на ФПЧ10 е под нормата за ПДК 

ср.год. - 36 μg/m3. Дните с превишения на ПДКср.дн. са 71 броя - около 20 

% от общия брой анализирани проби. Основен източник за замърсяване на 

атмосферния въздух с ФПЧ10 е битовото отопление на твърдо гориво, 

което предопределя наднормения брой на превишенията, регистрирани 

единствено през есенно-зимния сезон на годината. 
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Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички 

регистрирани превишения са през зимния период. Анализът на резултатите 

показва, че източникът с най-съществен принос за формирането на 

високите имисионни стойности на ФПЧ10 е битовото отопление, което в 

преобладаващата си част се осъществява на твърдо гориво. В резултат на 

газификацията на промишления и обществения сектор след 2001 г. се 

отчита рязко понижаване на средногодишните нива на ФПЧ10 – с над 50 %, 

но въпреки това същите остават твърдо над нормите.  
 

Здравословно състояние на населението  
 

 Регистрирана заболеваемост по обращаемост на населението в гр. 

Монтана в частта клас по МКБ – 10 „Болести на дихателната система”. 

 В частност са разгледни следните групи:  

- Остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06); 

- Грип и пневмония (J10-J18); 

- Други остри респираторни инфекции на долните дихателни 

пътища (J20-J22); 

- Други болести на горните дихателни пътища (J30-J39); 

- Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) ; 

- Болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70). 

По данни от РЗОК – Монтана през 2019 година са регистрирани 

случаи на заболявания на дихателната система по диагнози  от МКБ – 10 

при общопрактикуващите лекари и лекари специалисти в гр. Монтана, по 

съответните групи: 
 

Клас „Болести на 

дихателната система” 

на МКБ-10 

Изпълнители на 

ПИМП и СИМП 

 0-18г. над 18 г. 

J00 – J06 33715 7396 

J10 – J18 1100 1989 

J20 – J22 6265 3555 

J30 – J39 583 1267 

J40 – J47 3200 5658 

J60 – J70 8 3 

 
 

Регистрирани случаи на заболявания на дихателната система по диагнози  

от МКБ – 10 за периода от 2015 г. до 2019 г. 
Клас 

„Болести 

на 

дихателнат

а сиситема” 

на МКБ-10 

0-18 години Над 18 години 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

J00 – J06 13558 13133 31444 33053 33715 6910 6321 7668 8574 7396 

J10 – J18 1206 1032 1055 1102 1100 2278 1875 2322 2489 1989 

J20 – J22 3629 3253 6245 6092 6265 3722 3031 3903 4279 3555 



 11 

J30 – J39 548 476 663 593 583 1158 1092 1230 1106 1267 

J40 – J47 839 708 3694 3316 3200 4640 2582 5246 5930 5658 

J60 – J70 1 - 2 1 8 4 3 4 4 3 

 

В структурата на  възрастовата група от 0 – 18 години се отбелязва: 
 

 При болестите на остри инфекции на горните дихателни пътища 

се отбелязва повишаване на заболеваемостта с 102% спрямо 2018 

г.  Регистрираните случаи през 2019 г. са 33715, срещу 33053 през 

2018 г. За периода 2015 г.  – 2019 г. най-ниска заболеваемост е 

регистрирана през 2015 г. 

 Грип и пневмония – през 2019 г. заболеваемостта e 1100 

регистрирани случаи срещу 1102 случаи за 2018 г. Най-висока 

заболеваемост е регистрирана през 2015 г. – 1206 случаи. За 

периода 2015 – 2019 г. най-ниска заболеваемост е регистрирана 

през 2016 г.  – 1032 случаи. 

 Други остри респираторни инфекции на долните дихателни 

пътища – през 2019 г. се отбелязва повишаване с 102,8% на 

регистрираните случаи спрямо 2018 г. От 2015 г. до 2017 г. в 

групата е регистрирана заболеваемост от 3629 до 6245 случаи. 

 Други болести на горните дихателни пътища – през 2019 г. са 

регистрирани 583 случаи или с 10 по-малко от 2018 г.  За 2017 г. 

те са 663, а през 2016 г. са 476 случаи. 

 Хронични болести на долните дихателни пътища – 

съотношението на регистрираните случаи от 2015 г. до 2019 г. е 

839:708:3694:3316:3200. През 2019 г. се отбелязва намаляване на 

заболеваемостта с 116 случаи спрямо предходната година. 

 Болести на белия дроб, причинени от външни агенти – през 2019 

г. са  регистрирани  8 случая. По 1 случай е регистриран през 2015  

г. и 2018 г. През 2016 г. няма регистрирани случаи. 

 

 

от 0 - 18 години

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018г.

2019г.

J00 – J06 J10 – J18 J20 – J22 J30 – J39 J40 – J47 J60 – J70
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В структурата на възрастовата група над 18 години се отбелязва: 

 В групата на „Остри инфекции на горните дихателни пътища” – 

се отбелязва намаляване на заболеваемостта с 1178 случаи  

спрямо 2018 г. Заболеваемостта от 2015 г. до 2019 г. е от 6910 – 

7396 случаи.  

 Грип и пневмония – от 2489 регистрирани случая през 2018 

година на 1989 случая през 2019 година. За периода 2015 г. до 

2018 г. най-ниска заболеваемост е регистрирана през 2016 г. – 

1875 случаи, а през 2018 има 2489 случаи. 

 Групата „Други остри респираторни инфекции на долните 

дихателни пътища” – от 4279 регистрирани случая през 2018 

година на 3555 случая през 2019 година на ниво гр. Монтана. 

Показателят показва спад спрямо регистрираните случаи от 

2018 г. и 2019 г. 

 Други болести на горните дихателни пътища – покачване на 

заболеваемостта с 161 случаи. От 2015 г. до 2018 г. най-ниска е 

била заболеваемостта през 2016 г. – 1092 случаи, а най-висока е 

през 2019 г. – 1267 регистрирани случаи 

 Хронични болести на долните дихателни пътища - от 5930  

регистрирани случаи през 2018 година на 5658 случая през 2019 

година или 95% намаляване на заболеваемостта. Най-ниска 

заболеваемост се отчита през 2016 г. – 2582 случаи.  

 Болести на белия дроб, причинени от външни агенти -  през 2019 

г. са регистрирани 3 случаи, толкова са регистрирани и през 

2016 г.  

0
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Над 18 години

J00 – J06 J10 – J18 J20 – J22 J30 – J39 J40 – J47 J60 – J70

По данни на РЗИ – Монтана в структурата на регистрираните заболявания 

на населението в област Монтана по МКБ – 10 /болестност по 

обръщаемост/ ситуацията е следната: 

 Клас болести на дихателната система при децата до 17 г.  

През 2016 г. броят на регистрираните заболявания е 29 443 – 

49.9 относителен дял, за 2017 г. броят на регистрираните 

заболявания е 31 140 – 47.3 относителен дял, за 2018 г. е 31 171 

– 46.7 относителен дял, а през 2019 г. е 44 871 – 43.8 

относителен дял. 
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 При населението над 18 г. ситуацията е следната: 

През 2016 г. броят на регистрираните заболявания е 23 604 – 9.1 

относителен дял, през 2017 г. е 21 167 – 8.2. За 2018 г. са 

регистрирани 24 103 заболявания – 9.2 относителен дял, а през 

2019 г. е 19 868 – 8.5 относителен дял. 
 

Взети мерки: 

 Съгласно Регионалният доклад за състоянието на околната среда 

през 2018 г. на РИОСВ – Монтана  мярка за подобряване качеството на 

атмосферния въздух е газификацията на промишления и обществения 

сектор след 2001 г., За първи път от измерванията в пункт „РИОСВ - 

Монтана” през 2019 година средногодишната концентрация на ФПЧ10 е 

под нормата за ПДК ср.год. - 36 μg/m3. Дните с превишения на ПДКср.дн. 

са 71 броя - около 20 % от общия брой анализирани проби.  Последните 

няколко години се наблюдава устойчива тенденция към намаляване на 

броя на превишенията на средноденонощните концентрации и 

средногодишната стойност на ФПЧ10. За първи път от началото на 

измерванията в гр. Монтана средногодишната концентрация на 

наблюдавания замърсител е в норма. Средноденонощните превишения са 

констатирани основно през есенно-зимния период - януари- март и 

октомври-декември, и са вследствие на отоплението с твърди горива в 

битовия сектор и неблагоприятните метеорологични условия (безветрие, 

мъгли, температурни инверсии), очаква се продължаващото газифициране 

на частните жилищни сгради. 

С прилагане и изпълнение на мерките в актуализираната общинска 

програма, приета през м. ноември 2018 г. от ОбС-Монтана, се очаква 

постепенно намаляване на нивата на ФПЧ10 през следващите години. 

Целта на актуализираната програма е продължаването на процеса на 

привеждане на качеството на атмосферния въздух на територията на 

общината по отношение на съдържанието на вредни вещества в него, в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване на 

чистотата на атмосферния въздух, и по този начин - осигуряване на 

здравословна околна среда за населението. Изпълнението на мерките за 

постигането на целите на актуализираната Програма 2016-2018 г. е 

предвидено в следните периоди: 

1.Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2016 - 2018 г. 

2.Дългосрочни мерки за периода 2016-2018г. 

3.Краткосрочни и средносрочни мерки за периода 2016 - 2017 г. 

Планът за действие към Програмата за намаляване на нивата на 

ФПЧ10 и достигане на установените норми  за съдържанието им в 

атмосферния въздух  в община Монтана за периода 2019 – 2023 г. включва 

следните дейности: 

Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2019-2023 г. 

 Поетапна газификация на община Монтана. 
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 Поетапно увеличаване на използването на природен газ и 

електроенергия за отоплението на домакинствата през 

отоплителния сезон. 

 Проучване на възможностите за въвеждане на зони с ниски 

емисии и други по ЗЧАВ. 
 

Дългосрочни мерки за периода 2019-2023 г. 

 Ежегодно актуализиране на списъка на промишлените 

предприятия на територията на община Монтана. 

 Спазване на изисквания към МПС (за по-висок ЕВРО-

стандарт), използвани за обществен транспорт при отдаване на 

линии на концесия. 

 Хигиенно миене на уличната мрежа в община Монтана. 

 Развитие на зелена система. 

 Използване на превантивни средства срещу обледяване на 

уличната мрежа. 

 Всички търговци и производители да взимат финансово 

участие в мероприятията по залесяване. 
 

Краткосрочни и средносрочни мерки за периода 2018 г.- 2019 г. 

 Оптимизиране на транспортната схема в община Монтана. 

 Информационни мероприятия за разясняване на населението 

на изискванията за качество на атмосферния въздух. 

 Създаване на система за събиране и съхранение на данни за 

продадените горива за отопление и транспортни горива на 

територията на община Монтана. 

 Въвеждане на изисквания за спазване от строителните фирми 

на строги изисквания към прилагане на превантивни мерки за 

избягване на запрашаването. 

 Информационни мероприятия за разясняване на населението 

на възможностите за повишаване на енергийната ефективност. 

 Ограничаване на използването на пясък и други твърди 

минерални субстанции при зимното поддържане на уличната 

мрежа. 

 Използване на възможностите по приоритетна ос 5 на ОПОС за 

реализация на проект за КАВ в община Монтана за намаляване 

на емисиите от изгарянето на твърди горива за битово 

отопление. 

 Въвеждане на стимули за населението за използване на 

алтернативи за отопление извън газифицирането, като 

например фотоволтаици, затопляне на вода и др. 

 Анализ на възможностите за промяна на местоположението на 

пункта за мониторинг в община Монтана. 
 



 15 

На територията на община Монтана се изпълняват проекти по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, които имат положителен ефект към атмосферния въздух. 

 

Заключение 
 

В заключение няма категорични данни за непосредствено влияние на 

качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на 

населението в град Монтана.  

Вероятно въздействие за покачване на регистрираната заболеваемост 

от болести на дихателната система за населението на град Монтана оказват 

и други рискови фактори. 
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