Ежедневно се наблюдава превишение на нормите за концентрация с прахови частици във Видин
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Видин. Видин е един от от 30-те най-замърсени с прахови частици градове в страната,
като ежедневно в бюлетините за състоянието на атмосферния въздух има превишение
на нормите за концентрация с фини прахови частици. Това каза за радио “Фокус”Видин директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) в
Монтана Деница Славкова. Тя обясни, че има и доклад на Европейската комисия по
околна среда за резултатите от 2010 година и той сочи, че Видин е един от тези
градове, чието състояние на въздуха се следи. Замервания се правят ежедневно от
автоматичната станция, която се намира във Видин и чийто софтуер е в РИОСВМонтана. Тази тендеция за замърсеност на въздуха не е от скоро, а се наблюдава от
няколко години и се следи от ЕК, подчерта директорът на инспекцията. За последния
месец на 2010 година са наблюдавани 27 превишения на нормите за концентрацията на
фините прахови частици във въздуха, като се наблюдава неколкократно завишение на
тези норми, този процес продължава и тази година. Високите нива и наднормените
стойности на фини прахови частици, регистрирани от автоматичната измервателна
станция във Видин се дължат на масовото използване на твърди горива в битовия
сектор, автомобилния транспорт и неорганизирани емисии от него, температурни
инверсии. Мъглите са един от факторите, които водят до влошаване на разсейването на
замърсителите, обясни Славкова. „Замърсяването не е резултат на изпускане на газове
и замърсители от промишлени източници, антропогенното въздействие дава тези лоши
резултати”, поясни Славкова. За подобряване качеството на атмосферния въздух в
община Видин се предвиждат мерки, като кметът е длъжен да представи разработена
програма за намаляване замърсеността на въздуха, която да бъде представена на
Общинския съвет, и след нейното одобрение да бъде представена на РИОСВ Монтана,
като крайният за това срок е до края на месеца. От своя страна инспекцията трябва да
докладва на ЕК до края на юни. радио "Фокус" - Видин
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