
III.2. ШУМ 

 

1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум 

в околната среда 
 

РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 100 

промишлени инсталации и съоръжения. От тях през 2011 г. подлежащи на планов 

контрол са 33 бр. обекти, от които 23 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 10 

бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и задължения за собствен мониторинг 

на шум през отчетната година.  

Контролът се осъществява чрез периодични проверки на промишлените обекти 

относно спазването на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда: 

• Да не допускат нива на шум в околната среда над нормите за зоните, в които 

се намират /промишлено-складови, жилищни, за отдих, за учебна или 

лечебна дейност и др./, определени в Наредба №6/26.06.2006г. 

• Да провеждат периодични измервания на нивата на шума в околната среда и 

да представят резултатите в РИОСВ – най-малко веднъж на 2 календарни 

години и при смяна на производствената техника, съгласно изискванията на 

Наредба №54/13.12.2010 г. 

През 2011 г. са извършени проверки на 51 бр. промишлени източници на шум в 

околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които: 

• 23 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от 

МОСВ годишен график; 

• 10 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията по фактор “шум” 

в издадените комплексни разрешителни и решения по ОВОС  

• 6 бр. проверени обекти, във връзка с постъпили жалби и сигнали  

• 12 бр. обекти с извънпланови проверки, включително проверки по документи 

на резултати от проведен собствен мониторинг на шум на нови и действащи 

обекти без издадени КР. 

 

Разпределението на проверените обекти по дейности е показано на фиг. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

Мебелна и 

дървообработваща 

промишленост

Метало-

обработка
Хранително-

вкусова 

промишленост

Производство 

на облекла

Производство 

на строителни 

материали Преработка 

на 

отпадъци

Друга 

промиш-

леност

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Проверки на промишлени източници  на шум по дейности - 2011 г.



В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат 

контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална 

лаборатория – Плевен към ИАОС. 

През 2011 г. са извършени общо 42 бр. измервания на шум в околната среда от 

промишлени обекти. Анализирани са резултатите от: 

• 29 бр. планови контролни измервания, по утвърден от МОСВ годишен 

график;  

• 13 бр. доклади за резултатите от проведени СПИ в изпълнение на издадени 

предписания или по изпълнение на условия от комплексни разрешителни. 

От проверените и/или измерени 51 бр. обекти, само при един обект е 

констатирано превишаване на  граничните стойности за нива на шум в околната среда. 

Всички останали измерени промишлени източници отговарят на нормативните 

изисквания.  

В резултат от проверките и анализите на резултатите от проведения мониторинг 

са издадени 14 бр. предписания, в това число:  

• 3 бр. са относно мерки за намаляване на емитирания шум в околната среда; 

• 11 бр. са относно провеждане на СПИ на показателите за шум в околната 

среда и представяне на резултатите. 

За превишени гранични стойности на шум е съставен 1 бр. акт за 

административно нарушение, с влязло в сила наказателно постановление. 

От проверените и измерените през 2011 г. промишлени обекти, 9 бр. се намират 

в жилищни зони или в близост до такива зони. За тези предприятия освен спазването на 

нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) се контролира и спазването 

на граничната стойност за ниво на шум в т.нар. “място на въздействие” – пред най-

близката жилищна или обществена сграда (55 dBA през деня).  

Относителният дял на проверените промишлени обекти, спазващи нормите за 

шум в съответните устройствени зони, е представен на фиг.2. 
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През 2011 г. само в един промишлен обект са измерени нива на шум по 

измерителния контур (границата на промишлената площадка) над граничната стойност 

за промишлено-складови територии 70 dBA. В 21 % от обектите са измерени 

максимални нива, близки до граничната стойност –  в диапазона от 65,1 до 70,0 dBA. За 

най-голямата част от измерените през 2011 г. обекти (32 %), нивата на шум са под 55,0 

dBA.  

Разпределението на промишлените обекти според максимално измереното ниво 

на шум по измерителния контур е показано на диаграмата. 
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Фиг. 3 

За резултатите от проведените измервания се поддържа информационен 

регистър на национално ниво – в ИАОС към МОСВ.  

В сравнение с предходния отчетен период, през 2011 г. са измерени с 12 бр. 

промишлени обекти повече, отколкото през 2010 г. Броят на обектите с контролен 

мониторинг е относително постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят 

на обектите, при които е констатирано превишение на  граничните стойности, е 

минимален – по един обект за 2011 г. и 2010 г. Нараства значението на превантивния 

контрол по фактор “шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството 

на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР, 

особено при разработката на общите устройствени планове на урбанизираните 

територии. 

2. Кратка информация за разработените и одобрени общински планове за действие 

за ограничаване и намаляване на шума в околната среда на територията на 

РИОСВ (само за общините с население над 100 000 жители). 

 

На територията на РИОСВ – Плевен задължение за разработване на стратегическа 

карта за шум има единствено Община Плевен. Картата е в процес на изготвяне, за което 

РИОСВ – Плевен беше уведомен с писмо на Кмета на Община Плевен в края на 2010 г. 

За разработването на картата РИОСВ – Плевен предостави двукратно – в началото на 

2011 г. на 2012 г., цялата налична информация за проведените измервания на шум в 

околната среда от промишлени източници на територията на гр. Плевен. 

След изготвянето на стратегическата карта за шум, на база анализ на проблемните зони, 

на Община Плевен предстои вземане на решение относно разработването на план за 

действие. 

Разпределение на промишлените обекти според 

максималното ниво на шум по измерителния контур 
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