
02 декември 2005 г., гр. София

ЗАКОНЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ В ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМ В 
ОКОЛНАТА СРЕДАОКОЛНАТА СРЕДА

ЕвропейскиЕвропейски принципи при оценката и принципи при оценката и 
управлението на шума в околната средауправлението на шума в околната среда
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ИСТОРИЯИСТОРИЯ

2002:2002: На 25 юни 2002 г. влиза в сила На 25 юни 2002 г. влиза в сила Директива Директива 
2002/49/ЕС2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната за оценка и управление на шума в околната 
среда.среда.

2002:2002: към към МОСВ МОСВ се сформира работна група за се сформира работна група за 
транспониране на Директивата в националното ни транспониране на Директивата в националното ни 
законодателство.законодателство.

2004:2004: на 22 април 2004 г. проектозакона е внесен в на 22 април 2004 г. проектозакона е внесен в 
Народното събрание.Народното събрание.

2005:2005: на 13 септември 2005 г. на 13 септември 2005 г. Закона за защита от шум Закона за защита от шум 
в околната средав околната среда е обнародван в Държавен вестник.е обнародван в Държавен вестник.
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ЗаконЗакон за защита от шум в околната средаза защита от шум в околната среда

ЦелЦел
създаване на здравословни условия на създаване на здравословни условия на 
живот на населението и опазване на живот на населението и опазване на 
околната среда от шум, чрез разработване околната среда от шум, чрез разработване 
на общ подход за неговото избягване, на общ подход за неговото избягване, 
предотвратяване и намаляване.предотвратяване и намаляване.
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ЗаконаЗакона урежда:урежда:

Оценката, управлението и контрола на шума в околната Оценката, управлението и контрола на шума в околната 
среда, причинен от:среда, причинен от:
автомобилен;автомобилен;
железопътен ;железопътен ;
въздушен транспорт;въздушен транспорт;
промишлени източници.промишлени източници.
Разработването на стратегически  карти за шум Разработването на стратегически  карти за шум --
определяне степента на въздействие на шума в околната определяне степента на въздействие на шума в околната 
среда;среда;
Разработването на планове за действиеРазработването на планове за действие
-- с оглед предотвратяване и намаляване на шумас оглед предотвратяване и намаляване на шума;;
Информация и участие на общественосттаИнформация и участие на обществеността
-- предоставяне на предоставяне на информация на общественосттаинформация на обществеността;;
-- участие на общественосттаучастие на обществеността в разработването на плановете в разработването на плановете 
за действие;за действие;
Компетенциите на държавните органи и органите  на Компетенциите на държавните органи и органите  на 
местното самоуправление.местното самоуправление.
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СтратегическитеСтратегическите картикарти заза шумшум

РазработватРазработват сесе ззаа::
агломерациитеагломерациите –– общаобща шумовашумова картакарта ии отделниотделни
шумови карти за шумови карти за автомобилния, железопътния, автомобилния, железопътния, 
въздушния и промишления шум;въздушния и промишления шум;
основнитеосновните пътищапътища;;
основнитеосновните жж..пп. . линиилинии;;
основнитеосновните летищалетища..

СтратегическитеСтратегическите картикарти заза шумшум сесе преразглеждатпреразглеждат ии
припри необходимостнеобходимост сесе актуализиратактуализират найнай--малкомалко
веднъжведнъж нана всекивсеки 5 5 годинигодини..
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СроковеСрокове

30.06.2007 г.30.06.2007 г. -- Разработване на шумови карти за:Разработване на шумови карти за:
населени места > населени места > 250 000 250 000 жителижители
автомобилни пътища > автомобилни пътища > 6 000 0006 000 000
МПС/годинаМПС/година
железопътни линии > железопътни линии > 60 00060 000 вл.ком./годинавл.ком./година
летища > летища > 550 0000 000 движения/годинадвижения/година

18.07.2008 г. 18.07.2008 г. -- изготвяне на планове за действие;изготвяне на планове за действие;
30.06.2012 г30.06.2012 г. . -- Разработване на шумови карти за:Разработване на шумови карти за:

населени места > населени места > 100 000100 000 жителижители
автомобилни пътища > автомобилни пътища > 3 000 0003 000 000
МПС/годинаМПС/година
железопътни линии > железопътни линии > 30 00030 000 вл.ком./годинавл.ком./година
летища > летища > 550 0000 000 движения/годинадвижения/година

18.07.2013 г.18.07.2013 г. -- изготвяне на плановете за действие.изготвяне на плановете за действие.
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РазработванеРазработване и одобрениеи одобрение

ЗаЗа населенитенаселените местаместа –– възлагатвъзлагат сесе заза разработванеразработване
отот кметоветекметовете нана общиниобщини ии сесе одобряватодобряват отот
ОбщинскитеОбщинските съветисъвети;;
ЗаЗа основнитеосновните жж..пп. . линиилинии ии основнитеосновните летищалетища –– отот
мминистъринистъраа нана транспортатранспорта ии съобщениятасъобщенията;;
За основните пътища За основните пътища –– от от министъра на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.регионалното развитие и благоустройството.
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СъдържаниеСъдържание

саса планплан--картикарти нана изследванитеизследваните
районирайони, , сс нанесенинанесени попо
определенопределен начинначин ниватанивата нана шумшум;;
отразявятотразявят предходнапредходна, , настоящанастояща
ии очакванаочаквана шумовашумова ситуацияситуация;;
местатаместата сс наднадвишвишаванеаване нана
граничнитеграничните стойностистойности нана
показателитепоказателите заза шумшум;;
бройброй населениенаселение, , подложенподложеноо нана
шумовошумово натоварваненатоварване вв
различнитеразличните диапазонидиапазони -- 5555--59,   59,   
6060--64,  6564,  65--69, 7069, 70--74, > 75 74, > 75 dBdB((AA););
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СтратегическитеСтратегическите шумови картишумови карти
се използватсе използват като:като:

базабаза заза определяне на приоритетите и определяне на приоритетите и 
разработване на разработване на планове за действиепланове за действие;;
инструмент за избор на инструмент за избор на найнай--подходящо решениеподходящо решение
чрез разиграване на различни сценарии;чрез разиграване на различни сценарии;
като форма на провеждане на като форма на провеждане на мониторингмониторинг; ; 
реална оценкареална оценка –– влиянието на различни влиянието на различни 
източници, върху произволна точка;източници, върху произволна точка;
източник на източник на информация за населениетоинформация за населението;;
източник на информация заизточник на информация за докладване до докладване до 
Европейската комисия.Европейската комисия.
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СХЕМА НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НАШУМОВИ КАРТИ

Автомобилен
транспорт
-интензивност;
-характеристика; 
-средна скорост;
-вид и състояние;
-ширина, наклон.

Железопътен
транспорт
- интензивност;
- брой, дължина;
- скорост;
-вид ж.п. линии.

Геометрични данни

-цифров модел;
-сгради –характер на
застрояване, разстоян
разположение;
-характер на земната
повърхност;
- бариери – вид, 
дълж., височина, 
ъгъл на ориентацияИзчисление

на шума от
автомобилния
транспорт на
участъци през
25 м

Изчисление
на шума от
железопътния
транспорт на
участъци
през 25 м

Въвеждане на данните
(автоматизирано

или ръчно)

Промиш-
леност

-разположение;
-измерени нива
на шума;
-продължителн
ост на работа.

Авиотранспорт
- писти-тип,дълж.;
- ВПС;
- процедури и
схеми;
- брой движения.

Изчисление
на общата
звуковата
мощност от
източниците

Определяне
(проверка) на
входящите
данни или

изчислителни
те методи

Изчислени
нива на звукова

мощност

Изчислени
нива на звуково

налягане

Създаване на
първи вариант на
шумова карта

Сравняване с
контролните
измервания

Корекции при
необходимост

Създаване на
окончателен

вариант на карта

Контролни
измервания

Метеороло-
гични данни
– температура
– влажност
– вятър -
скорост и
посока

Д
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А

Определяне
на контурите
на нивото на
шума през
5 dB
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ПлановеПланове за действиеза действие

представляватпредставляват част от част от общинската програмаобщинската програма за за 
опазване на околната среда;опазване на околната среда;
разработватразработват сесе сс целцел управлениеуправление, , предотвратяванепредотвратяване
ии намаляваненамаляване нана шумашума вв населенитенаселените местаместа ии вв
районитерайоните вв близостблизост додо основнитеосновните пътищапътища, , 
основнитеосновните жж..пп. . линиилинии ии основнитеосновните летищалетища;;
съдържатсъдържат анализианализи нана текущототекущото състояниесъстояние, , 
прогнозипрогнози ии предвижданите предвижданите меркимерки заза намаляваненамаляване
нана шумашума вв околнатаоколната средасреда..
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СъдържаниеСъдържание на плановете за действиена плановете за действие
описаниеописание на районитена районите; ; 
граничните стойностиграничните стойности и резюме на шумовите карти;и резюме на шумовите карти;
анализ и оценка на анализ и оценка на шумовото натоварванешумовото натоварване за последните 5 за последните 5 
г.;г.;
анализ на причинитеанализ на причините за превишение на граничните за превишение на граничните 
стойности;стойности;
брой населениеброй население, изложено на шумово натоварване в , изложено на шумово натоварване в 
различните диапазони различните диапазони -- 5555--59,   6059,   60--64,  6564,  65--69, 7069, 70--74, > 75 74, > 75 
dBdB((AA););
меркитемерките, които компетентните власти ще предприемат , които компетентните власти ще предприемат 
през следващите 5 г.;през следващите 5 г.;
финансова информацияфинансова информация: бюджетни пера, ефективност на : бюджетни пера, ефективност на 
разходите.разходите.
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МеркиМерки съдържащисъдържащи сесе вв плановетеплановете заза действиедействие

Насочени саНасочени са към към цялостно подобряване цялостно подобряване 
инфраструктурата и жизнената среда в населените инфраструктурата и жизнената среда в населените 
места.места.
рационализиранерационализиране нана структуратаструктурата ии интензивносттаинтензивността
нана транспортниятранспортния трафиктрафик;;
въвежданевъвеждане ии прилаганеприлагане нана ограничениеограничение нана
скоросттаскоростта;;
подобряванеподобряване експлоатационнотоексплоатационното състояниесъстояние нана
пътнитепътните настилкинастилки ии железопътнитежелезопътните трасетатрасета;;
намаляваненамаляване разпространениеторазпространението нана шумашума -- чрезчрез
акустичниакустични екраниекрани, , тунелитунели, , озеленяванеозеленяване, , изолацияизолация
нана жжилищаилища;;
регулаторнирегулаторни ии икономическиикономически меркимерки ии инициативиинициативи..
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УЧАСТИЕУЧАСТИЕ НАНА ОБЩЕСТВЕНОСТТАОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПриПри разработванеразработване нана плановетеплановете заза действиедействие компетентнитекомпетентните
органиоргани организираторганизират общественообществено обсъжданеобсъждане; ; 
ООсигуряватсигуряват достъпдостъп додо проектапроекта нана планаплана заза действиедействие заза
периодпериод отот 30 30 календарникалендарни днидни предипреди обсъжданеобсъждането;то;
УУведомяватведомяват чрезчрез средстватасредствата заза масовомасово осведомяванеосведомяване заза
мястотомястото, , нана коетокоето проектапроекта ее нана разположениеразположение, , кактокакто ии заза
мястотомястото ии дататадатата нана провежданепровеждане нана общественотообщественото
обсъжданеобсъждане;;
ЛицатаЛицата представятпредставят писменописмено своитесвоите становищастановища нана срещатасрещата
заза общественообществено обсъжданеобсъждане;;
РезултатитеРезултатите отот общественотообщественото обсъжданеобсъждане подпомагатподпомагат
компетентнитекомпетентните органиоргани заза разработванеторазработването нана окончателенокончателен
вариантвариант нана плановетеплановете заза действиедействие.   .   
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ИНФОРМИРАНЕИНФОРМИРАНЕ НАНА ОБЩЕСТВЕНОСТТАОБЩЕСТВЕНОСТТА

компетентнитекомпетентните органиоргани осигуряватосигуряват достъпдостъп додо СКШСКШ
ии ПДПД;;
резюмерезюме сс найнай--важнатаважната информацияинформация щеще сесе
публикувапубликува вв годишнитегодишните докладидоклади заза състояниетосъстоянието
нана околнатаоколната средасреда;;
информациятаинформацията щеще сесе публикувапубликува нана ИнтернетИнтернет
страницитестраниците нана съответнитесъответните ведомстваведомства;;
основнитеосновните показателипоказатели ии граничнитеграничните стойностистойности щеще
сесе публикуватпубликуват нана ИнтернетИнтернет страницатастраницата нана МЗМЗ..
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КОНТРОЛКОНТРОЛ
МОСВМОСВ -- превантивен, текущ и последващ контрол върху превантивен, текущ и последващ контрол върху 
инсталациите и съоръженията от промишленосттаинсталациите и съоръженията от промишлеността;;
МЗМЗ -- шума в околната среда, предизвикан от шума в околната среда, предизвикан от локални локални 
източници на шум;източници на шум;
МВРМВР -- контрол върху контрол върху пътните превозни средствапътните превозни средства,  движещи ,  движещи 
се по пътищата, отворени за обществено ползване; се по пътищата, отворени за обществено ползване; 
МТМТ -- върху върху въздухоплавателните средства, подвижния въздухоплавателните средства, подвижния 
железопътен съставжелезопътен състав, техническата изправност на , техническата изправност на моторни моторни 
превозни средства и летищатапревозни средства и летищата, относно шума, относно шума излъчван от излъчван от 
тях в околната среда;тях в околната среда;
МРРБМРРБ –– при при проектирането и изпълнението на строежитепроектирането и изпълнението на строежите;;
Кметовете на общиниКметовете на общини -- контрол за спазване правилата и контрол за спазване правилата и 
нормите за изпълнение на нормите за изпълнение на строежитестроежите по отношение на шума, по отношение на шума, 
излъчван излъчван по време на строителствопо време на строителство, организират и , организират и 
контролират контролират движението на автомобилния транспортдвижението на автомобилния транспорт в в 
населените места.населените места.
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СИСТЕМАСИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДАЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ГИСпромишленост

Трафик

данни
оплаквания

Мониторингова
мрежа

Данни от измерванията

Шумова карта

GPS

модем
Преносима
апаратура

Автоматична
станция

Мобилна станция

шумомери

Шумоизмерва-
телна

апаратура
Комуникационни

средства

Анализ на данните Планове за действие

население
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ПОДЗАКОНОВАПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА БАЗАНОРМАТИВНА БАЗА

ИзискваниятаИзискванията заза създаването, поддържането и съдържанието създаването, поддържането и съдържанието 
на на регистритерегистрите на агломерациите, основните пътища, ж.п. на агломерациите, основните пътища, ж.п. 
линии и летища;линии и летища;
Изискванията към Изискванията към разработването и съдържаниеторазработването и съдържанието на на 
шумовите карти и плановете за действие;шумовите карти и плановете за действие;
Структурата и дейността на Структурата и дейността на Националната система за Националната система за 
мониторинг на шумамониторинг на шума в околната среда;в околната среда;
ПоказателитеПоказателите за шум в околната среда, за шум в околната среда, граничните граничните 
стойностистойности и и методитеметодите за оценка на стойностите на за оценка на стойностите на 
показателите за шум;показателите за шум;
Ограничаване на шума чрез шумоизолиране на сградите при Ограничаване на шума чрез шумоизолиране на сградите при 
тяхното проектиране и за правилата и нормите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 
изпълнение на изпълнение на строежитестроежите по отношение на шума, излъчван по отношение на шума, излъчван 
по време на строителствопо време на строителство;;
Контролът относно шума, излъчван в околната среда от Контролът относно шума, излъчван в околната среда от 
основните летищаосновните летища..
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РЕГИСТРИРЕГИСТРИ

Регистрите се създават и поддържат от Регистрите се създават и поддържат от МРРБМРРБ и и 
МТМТ с цел:с цел:
документиране на основните характеристики на документиране на основните характеристики на 
обектите;обектите;
определяне на обектите, които подлежат на определяне на обектите, които подлежат на 
разработване на стратегически шумови карти;разработване на стратегически шумови карти;
осигуряване на информация при разработване на осигуряване на информация при разработване на 
СКШ.СКШ.
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ПоказателиПоказатели за шума в околната средаза шума в околната среда

LdLdееnn -- денонощно еквивалентно Аденонощно еквивалентно А--претеглено ниво на претеглено ниво на 
звуково наляганезвуково налягане

LdayLday ee дневното еквивалентно Адневното еквивалентно А--претеглено ниво на претеглено ниво на 
звуково налягане, съгласно звуково налягане, съгласно ISOISO 19961996--2: 19872: 1987 (12 часа);(12 часа);
LeveningLevening ee вечерното еквивалентно Авечерното еквивалентно А--претеглено ниво на претеглено ниво на 
звуково налягане, съгласно звуково налягане, съгласно ISOISO 19961996--2: 19872: 1987 (4 часа);(4 часа);

LnightLnight ee нощното еквивалентно Анощното еквивалентно А--претеглено ниво на претеглено ниво на 
звуково налягане, съгласно звуково налягане, съгласно ISOISO 19961996--2: 19872: 1987 (8 часа);(8 часа);

)10.810.410.12(
24
1log.10 )10(1,0)5(1,01,0 ++ ++= nightday LLeveningL

denL
раздразнение

Lnight нарушение на съня
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МЕТОДИМЕТОДИ ЗА ОЦЕНКАЗА ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМНА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ

ЗАЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ АВТОМОБИЛНИЯ АВТОМОБИЛНИЯ 
ТРАФИК:ТРАФИК: Френският национален метод за Френският национален метод за 
изчисляване изчисляване -- ““NMPBNMPB--RoutesRoutes--96”;96”;
ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ 
ТРАФИКТРАФИК: Холандският национален метод за : Холандският национален метод за 
изчисляване изчисляване -- ““RRММRR”;”;
ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ ЗА ОТЧИТАНЕ ШУМА ОТ САМОЛЕТИСАМОЛЕТИ: : 
ECACECAC..CEAC DocCEAC Doc.29.29;;
ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОМИШЛЕН ШУМПРОМИШЛЕН ШУМ: : 
ISOISO 96139613--22 (+(+ ISOISO 8297: 19948297: 1994 + EN ISO 3744:1995 + EN ISO 3744:1995 
+ EN ISO 3746:1995).+ EN ISO 3746:1995).
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