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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА  
ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на разработване на „План за действие към Стратегическа карта на 
шума на агломерация Бургас“ е определянето на степента на шумовото натоварване в 
околната среда чрез измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в 
околната среда. Създадената стратегическа шумова карта дава възможност за акустичното 
планиране на Агломерация Бургас чрез разработването на план за действие с оглед 
предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които 
превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно 
въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за 
шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. Също така 
стратегическата шумова карта, представя един цялостен поглед върху територията на 
агломерация Бургас по отношение на шумовото натоварване и осигурява възможността за 
планиране и развитие на тихите зони за отдих и почивка и на жилищните комплекси за 
пребиваване на населението. 
 Крайната цел на стратегическата шумова карта и на плана за действие е създаване 
на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, 
чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и планиране 
на градските зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума. 
 

А. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА ВЪРХУ ЧОВЕКА 
Шумът е неприятно звуково въздействие върху човека, което във времето причинява 

стресови и болестни състояния на човешкия организъм, като понякога води и до фатален 
изход. Като резултат, недвусмислено е установено, че шумът има висока социална цена.  

Съществуват многобройни по разнообразие мерки за редукция на шума от основните 
съществени източници в градската среда - пътен трафик, железопътен и въздушен трафик, 
както и от индустрията и всички останали локални източници.  

 
 Шумът трябва да се възприема не по-малко сериозно от другите видове 

замърсявания, тъй като влиянието му върху човешкото здраве е съизмеримо. 
Влияние на шума върху здравето и социалната му цена 
Шумът има разнородно влияние върху човешкото здраве и е официално признат от 

„Световната здравна организация” (СЗО) като фактор със сериозно влияние върху 
общественото здраве (фиг. по горе илюстрира нивата на шума в околната и работна среда). 
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- Най-разпространеният ефект са състоянията на раздразнителност и умора, и 
нарушение на концентрацията, причинени от шума; 

- Вредните въздействия на шума не са равномерно разпределени сред обществото – 
неравностойни групи като деца, възрастни хора, както и хора страдащи от тежки 
психични и физични разстройства и болести са повлияни в по-висока степен; 

- Съществуват безспорни доказателства, че шумът от пътния трафик води до 
нарушения в съня, до разстройства в познавателните възприятия (най-вече у 
подрастващите), както и до сърдечно-съдови заболявания. СЗО регистрира все 
повече доказателства за хипертоничните състояния, причинени от шума;  

- Все повече са случаите, регистрирани от СЗО за фатални изходи (най-вече 
инфаркти), както и за преждевременни раждания – в следствие на излагане на 
прекомерни нива на шум от пътен трафик; По оценка на СЗО, социалната цена от 
шума от пътен трафик е не по-малка от 40 милиарда Евро годишно.  
Взаимовръзката между шум и здраве 
Доказано е, че дълговременно излагане на шум със стойности по-високи от 70 dB(A) 

може до доведе до необратима загуба на слуха (източник – СЗО).  
Шумът е свързан с много човешки дейности, но шумът от пътен трафик, и в по-малка 

степен от железопътния и въздушния трафик е този, който има най-голямо въздействие. 
Това е реален проблем особено за градската среда: имайки в предвид, че около 75 % от 
населението както в Европа, така и в България живее в големите градове, или в населени 
места, през и покрай които преминават основни пътни трасета (като потоците от 
автомобилен трафик продължават да се увеличават). 

Илюстрацията по-долу презентира потенциалните механизми за предизвиканите от 
шума влияния върху човешкото здраве, както и тяхната взаимовръзка. 

 
Шумът действа като стресов фактор и атакува почти всички органи и системи на 

човешкия организъм. Сред неблагоприятните фактори на урбанизираната среда той се 
отличава с разнообразното си влияние. В допълнение, въздействията на шума върху човека 
се увеличават, когато влизат във взаимодействие с други стресови фактори на околната 
среда, например замърсяването на въздуха. Това особено важи за градските зони, където 
повечето от тези стресови фактори съществуват едновременно. 

В заключение, може да се обобщи, че шумът оказва вредното си въздействие върху 
човешкия организъм, както следва: – на централната нервна система – нервна преумора, 
психични смущения в паметта, раздразнителност; – на вегетативната нервна система  
– усилен тонус, който може да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;  
–  на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия), 
вазоконстрикция и други промени, които водят до повишаване на артериалното налягане;  –  
на дихателната система – изменение на респираторния ритъм; – на храносмилателната 
система – забавяне на пасажа на храната в стомашно-чревния тракт и различни по степен и 
вид увреждания на стомаха и червата; – на ендокринната система – изменение на 
количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в 
организма; –  на слуха – при излагане на шум над 70-80 dB настъпва невъзвратимо 
увреждане на слуховия анализатор, а при над 120 dB – пълна глухота, която понякога 
настъпва изведнъж. 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  6 

 
Б.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШУМ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ 

Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната 
среда, като се отчитат границите и степента на дискомфорт на жителите, изложени на шум, 
в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на 
помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните 
територии. 

Съгласно препоръките на Технически комитет 43 по акустика на ISO, при 
нормирането – нивата на шума се разделят на следните степени: 
– Шум, чието ниво е  120 dB(А), се счита, че поврежда слуховите органи; 
– Шум с ниво 100120 dB за ниските честоти и 80  90 dB за средните и високите честоти 

може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при продължително 
въздействие да доведе до болестно състояние; 

– Шум с ниво 50  80 dB(А) затруднява разбираемостта на говора; 
– Шумове с нива около 50  60 dB(А), оказват вредно влияние върху нервната система на 

човека и смущават неговия труд и почивка. 
Нормирането на шума в Р. България се извършва с: Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. 

за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 
2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната 
среда и водите. Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно Lден, вечерно 
Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума. 

Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа), 
вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният 
период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа). 

Граничните стойности на нивата на шума са дадени в таблицата по долу (Табл.0A). 
 

Табл.0A Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и  
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях  

№ Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях  
 

Еквивалентно ниво на шума 
в dB(A) 

Lден Lвечер Lнощ L24 
1 Жилищни зони и територии  55 50 45 55 
2 Централни градски части  60 55 50 60 
3 Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик  
 

60 
 

55 
 

50 
 

60 
4 Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и транспорт 
 

65 
 

60 
 

55 
 

65 
5 Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 66 

6 Производствено-складови територии и зони 70 70 70 76 
7 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 45 
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 44 
9 Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 45 

10 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 42 
 Като допълнителен показател за шума се използва LАмакс - за територии подложени 
на въздействието на авиационен шум. Той представлява максималното ниво над дадена 
територия. Граничната стойност на LАмакс е 85 dB(A).  
 Допълнително за целите на генериране на т. нар. „конфликтни карти” се използва 
изчисления индекс на специфични гранични стойности на L24 - по следната формула: 
 

L24= 10*lg[(12*10Lден/10 + 4*10(Lвечер+5)/10 + 8*10(Lнощ+10)/10)/24] 
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1. ОПИСАНИЕ НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩ, 

НАСЕЛЕНИЕ). ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ, СВЪРЗАНИ С 
ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ДАДЕН ПОКАЗАТЕЛ  
ЗА ШУМ (т. 1 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
 

Град Бургас е най-големият град в Югоизточна България и е разположен на 
черноморския бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. 
Разположен е на площ от 253,644 дка с географски координати 42°29´ с.ш. и 27°29´ и.д. 
Бургас се намира на 389 км от София, на 272 км от Пловдив, на 30 км от Слънчев бряг и на 
350 км от Истанбул. Средната му височина е 17 м над морското равнище. 

Климатът е умерено континентален с ясно изразено морско влияние. Лятото е 
обикновено приятно и свежо, благодарение на постоянния бриз. Дневните летни 
температури са средно 26.4°С, а тези на морската вода – 24.7°С. Зимата е мека, в повечето 
случаи без снеговалежи. През зимния сезон средната температура на въздуха е 4.6°С, а 
тази на водата – 7.4°С. Благодарение на морското влияние есените са дълги и доста по-
топли от останалите части на страната, докато пролетта е по-скоро студена и настъпва 
месец по-късно. Черноморската част от територията на община Бургас е заета от трите 
лиманни езера – Бургаско (Вая), Атанасовско и Мандренско. Бургаският залив с ширина 10-
12.5 км и дълбочина 10-12 м е най-обширният по Българското Черноморие. Между 
Бургаското и Мандренското езеро на височина 209 m се издига връх Върли бряг. Той е и 
най-високата точка на Бургас. 

Община Бургас е с над 200 хил. души население (по данни от преброяване 
01.02.2011 г. населението на общ. Бургас е 209 615 души). Бургас е регионален и общински 
център, както и четвъртият по големина град в България. В границите на Община Бургас са 
включени 14 съставни населени места, от които гр. Бургас с кварталите „Сарафово”, 
„Лозово”, ”Крайморие”, „Горно Езерово”, „Долно Езерово”, кв. „Ветрен” и  
кв. „Банево” и 13 съставни селища - гр. Българово, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка,  
с. Братово, с. Равнец, м.с. Черно море, с. Рудник, с. Брястовец, с. Изворище,  



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  8 

с. Миролюбово, с. Драганово и с. Извор. Административно - териториалното деление на 
Община Бургас включва 11 кметства и 2 населени места с кметски наместници. 

Град Бургас е разделен на 6 Териториални дирекции – ТД ”Приморие” /ЦГЧ,  
к-с "Възраждане", кв. Крайморие, м. "Ченгене скеле" (Рибарско селище), Парк "Росенец", 
Алатепе/, ТД "Зора" /к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови"/, ТД "Изгрев" /к-с "Изгрев",  
к-с "Зорница", кв. Сарафово/, ТД "Освобождение" /к-с "Славейков", кв. Лозово, кв. Банево, 
кв. Ветрен/, ТД "Възраждане" /к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно 
Езерово/, ТД "Долно езерово" /кв. Долно езерово/.”  

Територията на община Бургас в обхвата на Общия устройствен план (ОУП) е 
254,929 дка, а общата площ подлежаща на планиране е 514,362 дка. Съгласно общия 
устройствен план: - жилищната територия е 3744.56 дка; - територията за ваканционна, 
вилна и курортна зона е 8,196.13 дка; - зоната за озеленяване и отдих е 44,454.48 дка. 

Град Бургас има сложна дисперсна структура, предопределена от наличието на 
голям брой заобикалящи го и разсичащи територията на града водни площи и пресичащи го 
важни транспортни коридори. Бургас е един от основните логистични пунктове на 
Общоевропейския транспортен коридор №VІІ. Той е ключова позиция за пристанищата 
Бургас и Варна и съответните гранични КПП, както и с пътните и ЖП трасета, провеждащи 
национален и международен трафик. 

Бургас се нарежда втори сред българските административни области по промишлен 
потенциал. Тук са регистрирани над 16 000 компании, общината е на второ място по най-
ниска безработица в страната - 4,8%. Бургас е важен индустриален, търговски, транспортен 
и туристически център. От 1989 г. действа Свободна безмитна зона Бургас. Съгласно ОУП 
промишлената зона се редуцира до 12,620.79 дка. Функциите на град Бургас, като 
логистичен и опорен пункт по евроазиатските транспортни коридори и особено в морския 
транспорт, определят специфичен елемент за икономиката на града - “морската индустрия”. 

Бургаското пристанище е най-голямото в страната, с единствения нефтен терминал 
на юг от Балкана, с добре развита железопътна и шосейна мрежа. На територията на 
Община Бургас са разположени и функционират - Пристанища за обществен транспорт:  
- Пристанище „Изток”; - Пристанище ”Запад”; - Пристанище „Лозово”; - Морска гара Бургас; - 
Рибно пристанище „Ченгене скеле”; - Нефтопристанище „Росенец”; - Пристанища със 
специално предназначение: - Пристанище на „Кораборемонтен завод”; - Пристанище на 
„Корабостроителен завод”; - Пристанище „Трансстрой”. 

Бургаската ж.п. гара е крайна гара от републиканската ж.п. линия „Бургас – 
Карнобат“. Гарата е с развита структура с голям брой индустриални ж.п. коловози, 
обслужващи промишлените зони и пристанище Бургас. 

Бургаското летище се гордее с най-добрите атмосферни условия на Балканския 
полуостров и е единственото, приспособено да приема свръхзвукови самолети. 
Натоварването му с пътникопоток е сезонно, най-активно в летния сезон, предвид 
превозването на голям брой туристи, посещаващи Южното Черноморие. 

Бургас е туристически център. Градът е важно икономическо, транспортно, културно и 
образователно средище за цялата страна. В Бургас се провеждат множество икономически 
и културни прояви, сред които Музикален фестивал „Spirit of Burgas“, Международен 
кинофестивал „София филм фест – На брега“, Национален конкурс за забавна песен 
„Бургас и морето“, Международен фолклорен фестивал. Основният рекреационен ресурс е 
плажната ивица на използваемите плажове. Общата дължина на морския бряг на общината 
е 38,750 м, от които 19,500 м е плажна ивица и 6,000 м е скалист бряг. Рекреационният 
капацитет е около 39277 човека. Това води и до сезонно нарастване на автомобилите. 
През градската пътна мрежа на Бургас преминават двете основни трасета:  
– път Е87 (Е-871/ Е-773) от магистрала „Тракия“ (през ул. „Транспортна“) за град Варна и 
северните морски курорти, граница Румъния; – път Е87 от магистрала „Тракия“ (през бул. 
„Стефан Стамболов“, бул. „Струга“ и бул. „Тодор Александров“) за Малко Търново – граница 
Турция и път 99  за град Созопол и южните морски курорти, Царево - Малко Търново. 
Съгласно националната класификация тези пътища са от първостепенната национална 
пътна мрежа съответно път І-6 и І-9. През територията на града и общината преминават 
важни транспортни връзки - пътища втори клас - ІІ-79 и ІІ-99, имащи национално значение. 
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Републиканската пътна мрежа от трети клас разпределя движението във 
вътрешността на територията и осигурява връзките на града и общината с републиканската 
и международна пътна мрежа. 

През територията на града и кварталите му преминават участъци от главната 
железопътна мрежа на страната, като определяща е VІІІ-ма републиканска ж.п.линия Бургас 
- Карнобат, осигуряваща връзка с Пловдив и София и ІІІ-та републиканска ж.п.линия 
Карнобат - Синдел - Варна. Съществуващи са преминаващите през града ж.п.линия Бургас - 
Поморие и Д. Езерово - Вая - Дебелт. В територията съществуват голям брой индустриални 
ж.п.коловози, обслужващи промишлените зони. Наличната мрежа покрива равномерно 
територията и е фактор за интензивното развитие на икономиката. 

Основните проблеми на град Бургас по отношение на шума са: - Постоянно 
нарастване на  броя на МПС при съществуващата улична и пътна мрежа; - Променени 
условия и интензивен туристически поток на български туристи с лични МПС, преминаващи 
през града; - Цялото транзитно движение преминава през територията на града, натоварва 
и без това натовареното движение; - Прелитащи самолети (основно през летния сезон) над 
жилищните комплекси на Бургас. 

Дългогодишните наблюдения на шума в околната среда от РЕГИОНАЛНА 
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) – БУРГАС показват, че най-голям дял в оформянето на 
цялостния акустичен режим в населеното място заема транспортният шум. Непрекъснатото 
и с бързи темпове разрастване на градския транспорт, както и увеличаването на броя на 
моторни превозни средства, водят до значително повишаване на общия шумов фон. Не 
навсякъде съвременното строителство е съобразено с изискванията за акустичен комфорт. 
Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в града. 

1) Пунктове на територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни трасета  
- територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик:  
P1- Бул. "Ст. Стамболов" ж.к “Зорница”, пред бл. 2-3; P2- бул. "Струга" пред бл. 92; P3 - бул. 
"Ст. Стамболов", бл. 43; P4- Ул.”Булаир” до хотел “Булаир”; P5- бул. "Сан Стефано", бл. 99 
P6- бул. "Проф.Якимов" - пред университет ВХТИ; P7- бул. ”Демокрация”, бл. 77; P8- 
бул. "Хр.Ботев", бл. 59; P9- бул.”Демокрация”, бл. 62; P10- бул. "Мария Луиза", бл. 1; P11- 
бул. "Д. Димов", бл. 55; P12- бул. "Никола Петков", бл.18; P13- ж.к "М. Рудник" - бл. 410; P14- 
бул. "Ст. Стамболов" срещу спортна зала “Младост”;  - територии, подложени на 
въздействието на железопътен трафик: P15- Бул. "Иван Вазов", бар “Рокси”; P16- 
Бул. "Иван Вазов", хотел “Сезони”;  
- територии, подложени на въздействието на авиационен шум: P17- кв. ”Сарафово”, 
ул. “Октомври” № 18; P18- кв. ”Сарафово”, ул. “Драва” № 19; 

2) Пунктове на територии с промишлени източници на шум: P29- Кв. “Комлука”, 
ул. ”Чаталджа”, №39 - сладкарски цех “Марс”; P30- ж.к. “Изгрев”, начална спирка на 
авт. № 211; P31- ж.к. „М. Рудник“ - фурна за тестени закуски; P32- ж.к. “Славейков”, 
ул.”Янко Комитов”, до бл. 9; P33- ж.к. “Славейков”, ул.”Янко Комитов”, срещу “Тих Труд”; P34- 
ул. ”Индустриална”, срещу стадион “Черноморец”; P35- ж.к. “Славейков”, ул.”Тракия”, до  
фурна “Джи Ел Пи”; P36- кв. “Акациите”, ул. “Вая”, до цех за халва и локуми; P37- 
кв. “Победа”, ул. “Комлушка низина”, пред бл.4. 

3) Пунктове на територии, подложени на усилена шумозащита: - жилищни зони и 
територии с неутежнен акустичен режим. - зони за обществен и индивидуален отдих - зони 
за лечебни заведения. - зони за научно-изследователска дейност: - зони, подложени на 
усилена шумозащита:  P19- ул. “Княз Борис” № 43; P20- ж.к. “Славейков”, ресторант 
„Теньовата къща“; P21- ж.к. “Лазур”, ул. “Копривщица” № 19; P22- ж.к. “Братя Миладинови”, 
бл. 47; P23- ж.к. “Меден Рудник”, ул. ”Капитан Петко Войвода” №38; - зони, за обществен и 
индивидуален отдих: P24- Парк “Изгрев” до паметника; P25- Морска градина, “Казино”; P26- 
Морска градина “Флора”; - зони за лечебни заведения: P27- Бул. “Ст. Стамболов”, МБАЛ; - 
зони за научно-изследователска дейност: P28- Областна станция по дъбовите гори ж.к. 
“Изгрев”, до бл.35; 

Извършваният мониторинг на шума в околната среда през годините 2008-2012 г. в  
гр. Бургас от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) – БУРГАС в съответствие с 
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Наредба №2 на МЗ за дейността на Национална система за мониторинг на шума в околната 
среда се извършват измервания на 37 пункта, обхванати в няколко групи, както следва:  

 
Табл. 0Б ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА ШУМА 

ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА ШУМА НА ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ (РИОКОЗ) В ГРАД БУРГАС 

Точка Наименование 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

ср. 
дневна 
интенз.

Laeq1, 
dB(A) 

Laeq1, 
dB(A) 

Laeq1, 
dB(A) 

Laeq1, 
dB(A) 

Laeq1, 
dB(A) 

МПС 
/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИИ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПЪТНИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И ВЪЗДУШНИ ТРАСЕТА 

ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕНЗИВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК 
P1,…, 
     P14 

Бул. „Ст. Стамболов“,“Струга“, 
„Булаир“, Демокрация и др. 

73.38 73.00 72.62 72.54 73.00 2240 

P13 ж.к. Меден Рудник – бл.410 73.0 71.0 70.0 55.0 56.0 353 

ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
P15, 

    P16 
бул. „Иван Вазов“ 74.5 75 74.5 75 74.5 2633 

ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АВИАЦИОНЕН ШУМ 
P17, 

     P18 
кв. „Сарафово“,  

ул. „Октомври“ 18 / ул. „Драва“ 19 
51.50 510 49.50 50.00 49.50 15 

ПУНКТОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА 
P19,…, 
     P23 

ж.к. „Лазур“, ж.к.“Мед.Рудник“, 
ж.к.“Възраждане“ 

58.25 57 59.5 55.75 55.75 236 

P20 ж.к. „Славейков“, рест. „Т. Къща“ 44.00 43.00 45.00 45.00 45.00 - 

ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ОТДИХ 
P24,., 

      P26 
Парк „Изгрев“, „Морска градина“ 43.00 43.33 44.33 44.67 44.67 0 

ЗОНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

P27 бул. „Ст.Стамболов“ 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 4144 

ЗОНИ ЗА НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

P28 Обл. Станция по дъбови гори 44.00 54.00 53.00 51.00 51.00 25 
ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ 

P29,…, 
    P35 

Кв. „Победа“, ж.к. „Изгрев“, ж.к. 
„Мед. Рудник“, ж.к.“Славейков“, 

72.57 72.57 71.43 71.43 71.43 2071 

P36,., 
      P37 

ж.к.“Славейков“,  
кв.“Акациите“, кв. „Победа“ 

68.50 67.00 65.00 54.50 54.50 111.5 

 
Обобщените резултати са дадени в предходната таблица, а по години в следващата. 
 

Табл. 0B РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НИВАТА НА ШУМ 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ - БУРГАС 

Година 
Общ брой 

на 
пунктовете 

Диапазон dB /A/ - бр. пунктове 

до 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 

2008 37 9 - 4 4 19 1 - 
2009 37 10 - 2 10 15 - - 
2010 37 9 2 1 14 11 - - 
2011 37 13 1 - 11 12 - - 
2012 37 12 2 - 6 17 - - 

P17, P18, P19, …, P23, P28, P36 P1,…,P14, P15, P16, P27, P29,…,P35, P37 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  11 

 
Табл. 0Г ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА ШУМА 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ШУМА В ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ ТОЧКИ НА ШУМОВАТА КАРТА 

П
ун
кт

  
С
П
ЕК

ТР
И
 

Адрес 

Реални 
измервания 

П
ун
кт

  
С
П
ЕК

ТР
И
 

Адрес 

Реални 
измервания 

Laeq, dB Laeq, dB 

S1 S1_IVAN_VAZOV_SEZONI 76.00 N1 N1_INOUTTO_POMORIE_S 75.13 
S3 S3_BULAIR_HOT_BULAIR 74.81 N8 N8_ST_STAMBOLOV_BL53 74.40 
S16 S16_STRUGA_BL.92G 74.05 N5 N5_DIMITAR_DIMOV_BL28 73.90 
S12 S12_ST_STAMBOLOV_BL72 72.80 N12 N12_STSTAMBOLOV_MBAL 73.56 
S7 S7_DEMOKRACIA_KRASTV 71.47 N4 N4_YAN_KOMITOV_HTIBL 73.50 
S13 S13_DEMOKRACIA_BL6KA 71.31 N2 N2_TRANSPORTNA_BL21 73.00 
S17 S17_HR_BOTEV_59SLEDSL 70.30 N6 N6_DIMITAR_DIMOV_OUGB 72.58 
S19 S19_TOD_ALEKSANDRV_BL 70.10 N9 N9_ST_STAMBOLOV_BENZ 72.16 
   N10 N10_YAN_KOMITOV_BL25 71.64 
S10 S10_ST_STAMBOLOV_52AL 69.00 N3 N3_INOUTTO_SOFIA_MET 71.56 
S6 S6_DIMIT_DIMOV_BL19 69.00 N7 N7_NIKOLA_PETKOV_BL20 71.23 
S4 S4_DEMOKRACIA_KONSOL 68.71 N11 N11_YAN_KOMITOV_BL16 70.10 
S5 S5_DIMIT_DIMOV_BL9 68.36    
S11 S11_SAN_STEFANO_BSUNI 67.40 Q1 Q1_TOD_ALEKSANDRV_9 74.36 
S20 S20_MARIA_LUIZA_25 67.30 Q3 Q3_INDUSTRIALNA_TING 72.79 
S14 S14_VANCE_MIHAILV_BL4 65.36 Q2 Q2_INDUSTRIALNA_STAD 72.96 
S9 S9_ST_STAMBOLOV_7SOU 64.20 Q4 Q4_INDUSTRIALNA_HILE 71.58 
S8 S8_GEN_GURKO_55ASZLAT 63.61 Q9 Q9_MED_RUDNIK_TG42 71.40 
      
S15 S15_KOPRIVSTICA_BL.8 60.41 Q8 Q8_MED_RUDNIK_BL472 65.91 
S18 S18_KNYAZ_BORIS_I_41 60.30 Q6 Q6_MED_RUDNIK_BL452 65.68 
   Q7 Q7_MED_RUDNIK_BL114 61.81 
K1 K1_D_EZEROVO_PL.KMET 61.31 Q5 Q5_MED_RUDNIK_BL430 62.35 
K4 K4_KRAJMORE_PL.KMET 61.30    
K3 K3_G_EZEROVO_PL.KMET 60.80    
K2 K2_LOZOVO_PL.KMET 59.79    

 
Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в 

населените места, като представлява ~80% от общото шумово натоварване. Принос в 
увеличените шумови нива в централната градска част  има не само завишеният брой МПС 
(моторни превозни средства), но и относително недоброто състояние на автомобилния парк, 
липсата на екрани и зелени пояси за намаляване на шумовите нива. Съществен фактор е 
регулацията на движението, осигуряване на бус-ленти за бързо предвижване на градския 
транспорт и създаване на градски зони за паркиране. 

От ошумяване над нормите е засегнато население за: L24 (над 60 dB(А)) - 121311 
жители, Lден (над 60 dB(А)) - 125639 жители, Lвечер (над 55 dB(А))  - 117603 жители и Lнощ 
(над 50 dB(А)) - 115079 жители на град Бургас, като от тях за показателя LAmax (над 65 dB(A)) 
- 5302 жители са засегнати от авиационен шум. 

Разработва се актуална транспортно-комуникационна схема, отчитаща 
натовареността на пътната и улична мрежа и се дават предложения за нови пътни възли и 
необходимостта от реконструкция на съществуващите. Дават се предложения за видове и 
трасета за алтернативен транспорт (воден, велосипеден и градска ж.п. линия), изграждане 
на пътническа морска гара и яхтени пристанища. Нова схема на масовия градски транспорт, 
предвиждащ възможности за доразвиване на автобусния транспорт, подобряване парка на 
тролейбусния транспорт, създаване на нови трасета за бързи градски автобуси и 
тролейбуси. Изграждане на система от паркинги в централната част на принципа „Синя 
зона“ и обвързване на зоните за паркиране с началните станции на МГТ.  

Образуване на зелени клинове, които освен да прекъсват като зелени паузи 
застрояването, ще играят ролята и на свързващо звено в ново урбанизираните  територии. 
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Повишаването на комфорта на урбанизираната среда е в тясна връзка със зелената 
система и зоните за спорт и атракции. Създаване на единна система от велоалеи. 
 Изнасяне на промишлените дейности от градската среда и преструктуриране на 
крайбрежните промишлени зони, ще доведе и до намаляване на товарния трафик. 

Приетият на 21.07.2011 г. от Общински съвет Бургас ОУП на гр. Бургас предвижда 
изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с преминаването на транзитните 
потоци автомобили през градското ядро на Бургас. На национално ниво е заложена връзка 
между магистралите „Тракия” и „Черно море” с изграждане на връзка между тях южно от 
с. Рудник. В краткосрочен аспект тежкотоварните автомобили се отклоняват през бул. 
“Проф. Якимов” – СО МАТ - ул. “Крайезерна” – светофар до стадион Черноморец” за 
транзитно преминаващите. 

В средносрочен аспект – има работен проект за изграждане на нов надлез над 
Товарна гара от бул. “Проф. Якимов” до ул. “Крайезерна”, с дължина 1 200 м. Обща стойност 
– 16 млн.лв. Реализацията на този проект, т.нар. „малък обход” като цяло ще облекчи 
движението по посока Южното Черноморие. През 2012 г. стартира реализацията на проекта. 

Изпълнен е “Пътен възел Бургас – Средец – Созопол”, т.нар. „Детелина” с надлез, на 
обща стойност – 15 млн.лв. Проектът стартира на 16.01.2011 г. и е въведен в експлоатация 
през м. юни 2012 г.  

С изменението на ТУП за м. ”Кюшето” са извършени предварителни проучвания за 
изграждане на Яхтено пристанище в територията между м. ”Кюшето” и кв. ”Сарафово”. 
 
Програмите за намаляване на вредното въздействие на шума са свързани с реконструкция 
на пътните артерии и намаляване на транзитния трафик: Изграждането на АМ “Тракия” и АМ 
“Черно Море”, както и реконструкцията на направленията, свързващи северната и южната 
периферия с основната транзитна артерия през центъра на областта, ще разшири 
благоприятното въздействие на Бургас и неговите два основни транспортни ръкава Север – 
Юг и Изток – Запад. Изграждането на обходни пътища за местата, през които преминава 
сравнително голям автомобилен трафик, ще е първата стъпка към подобряване на 
градската среда. Изпълнението на проекта за изграждане на пътен възел Юг при сега 
съществуващото кръстовище Бургас – Средец – Созопол, е реализирано на два етапа, като 
първият е със срок до 15 юни 2011 г., а вторият - до 30 юни 2012 г. Стартира през 2010 г. 
изработването на проект за обходен път на Бургас (на фаза идеен проект), който е част от 
цялостния инвестиционен проект за околовръстното шосе на Бургас, който ще доведе до 
намаляване на транзитния трафик през град Бургас. 

Градският транспорт е един от големите замърсители на околната среда и затова 
стратегията за регионално развитие ще подпомага със своите инструменти подготовката и 
реализацията на идеите за екологично чист градски транспорт. Развитието на тролейбусния 
транспорт, като алтернатива на автомобилния  транспорт и прилагането на 
екологосъобразни системи и технологии за градския транспорт, наред с чисто 
технологичната подмяна на автобуси с по-екологични двигатели  е алтернатива на 
сегашното състояние и косвено към намаляване на шума от МПС. 

Важен елемент от транспортната инфраструктура на Бургас е и железопътната 
мрежа. Реализирането на предвидената реконструкция, би довело до достигането на 
европейските стандарти в тази област и би благоприятствало устойчивото развитие. 
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2. ОРГАНИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

МЕРКИТЕ (т. 2 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
 Въз основа на разработената Стратегическа карта за шума на агломерация Бургас, 
кметът на общината възлага разработването на План за действие, съгл. чл.6, ал.1 от 
ЗЗШОС. Основната цел на този план е управлението, предотвратяването и намаляването 
на шума в околната среда на територията на общината. Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗЗШОС 
Планът за действие се одобрява от Общинския съвет. При разработване на план за 
действие, съгласно чл.9 ал.1, се организира обществено обсъждане от компетентните 
органи. В продължение на 30 дни преди общественото обсъждане общината следва да 
осигури достъп до проекта на План за действие на Община Бургас. За мястото и начина на 
осигуряване на достъп гражданите трябва да бъдат уведомени чрез средствата за масово 
осведомяване или по друг подходящ начин. В общественото обсъждане могат да участват 
всички заинтересовани страни. Становищата от общественото обсъждане се вземат в 
предвид от компетентните органи при разработването на окончателния вариант на 
плановете за действие. 
 След одобряването и приемането на плана за действие, същият трябва да бъде 
качен на интернет страницата на общината с цел осигуряване на достъп на обществеността 
до него. Резюме с най-важната информация се публикува в ежегодните доклади за 
състоянието на околната среда. Планът за действие се преразглежда и при необходимост 
се актуализира най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването му от 
компетентните органи, като задължително следва да се съобразяват с крайните дати, 
съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита от шум в околната 
среда. Мерките от плановете за действие са неразделна част от съответната общинска 
програма за опазване на околната среда. Изпълнението на мерките от плана следва 
ежегодно да се отчитат пред Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас. 

 Съгласно чл.15, ал.1 от ЗЗШОС, Кметовете на общините определят длъжностните 
лица от общинската администрация за контрол на дейностите, свързани с ограничаване на 
шумовите нива в околната среда. (Вж. Приложение 6) 
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3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ  

5 ГОДИНИ (т. 3 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
Акустичната среда на община Бургас, се формира основно от автомобилния трафик и 

частично през летния период от самолетния трафик (изразено чрез максималното ниво на 
шум по „скала А“ (LAmax) на територията на жилищните райони по трасето на 
кацане/излитане над Бургас). 

През последните 5 години настъпи бурно увеличение предимно на леките 
автомобили в рамките на гр. Бургас. Това неколкократно увеличение доведе до увеличаване 
на пътния трафик и съответно нивото на шум от пътен трафик. Общинска администрация 
Бургас не подценява проблема с шума и в този смисъл са предприети следните действия: 

3.1. Още през 2011 г. изпреварващо спрямо сроковете, заложени в Закона за защита от 
шума на околната среда е разработена Стратегическа карта за шум /СКШ/ на агломерация 
Бургас; 

3.2. Провеждат се дългогодишни наблюдения на шума в околната среда от: 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) – БУРГАС. Информация за мониторинга на 
транспортния шум: 

Почти всички от общо 37 пунктове, контролирани от РЗИ - Бургас, са регистрирани 
еквивалентни нива шум, които значително превишават допустимите норми. На пунктовете, 
разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 
трафик /14 пункта/ през 2012 г. са измерени средни нива на звуково налягане от 56 dB/A/ 
до 75 dB/A/. Същите нива са отчетени и през 2011 г. Запазва се тенденцията за измерване 
на най-високи средни нива в пунктовете на бул. „Струга” пред бл. 92 и ул. „Булаир“ пред 
хотел „Булаир“, където са измерени 75 dB/A/. 

Еквивалентните нива на шум в пунктовете значително превишават граничните 
стойности с изключение на пункта в ж.к. „Меден Рудник“, където са измерени 56 dB/A/. 
Средночасовата интензивност на автомобилното движение в тази група от контролни 
пунктове е висока и варира от 353 до 3733 МПС/час. Най-висока средночасова интензивност 
на автомобилното движение е отчетено на пункта на бул. „Стефан Стамболов”, ж.к. 
„Зорница”, пред бл. 2-3, като там са измерени 74 dB/А/ еквивалентни шумови нива, а най-
ниската средночасова интензивност на автомобилното движение е отчетено на пункта  в ж.к. 
„Меден Рудник” блок 410 с еквивалентно ниво на шум 56 dB/А/. 

Отчетените шумови нива за последните пет години в пунктовете от тази група са с 10 
до 14 dB/А/ над граничните стойности. Налице е трайно шумово замърсяване, като 
основните причини за повишените нива на шум се дължат най-вече на: 

- висока интензивност на автомобилния трафик особено през пиковите часове на 
деня; 
- липса на изграден обходен маршрут за извеждане на основния поток транзитно 
преминаващи МПС по околовръстни пътни артерии; 
- минимално разстояние между сградите и пътните платна. 
Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в града, което влияе 

негативно като цяло върху здравето на населението /нарушаване на концентрацията и 
вниманието, по-ранно възникване на умора, наличие на главоболие, нарушения на съня, 
почивката и др./. 

На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на 
железопътен транспорт, установените средни еквивалентни нива на шум запазват 
стойностите от 2011 - 75 dB/A/, при гранична стойност за този тип територия 65 dB/A/. 
Стойностите са измерени в контролните пунктове на бул. „Иван Вазов“ – бар „Рокси“ и хотел 
„Сезони“.  

Средночасовата интензивност на автомобилното движение в тази зона е висока и е 
около 2630 МПС/час. 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  15 

В този район преобладават обществени и жилищни сгради, които са подложени на 
въздействието на шума от железопътния трафик, което води до нарушаване комфорта на 
обитателите. 

На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум, намиращи се в кв. Сарафово – ул. „Октомври“ №18 и ул. „Драва“ №19, не 
са установени превишавания на граничните стойности на нивата на шум за тази територия 
от 65 dB/A/. Измерените средни стойности са около 50 dB/A/, както и през 2011 г.  

Средната интензивност на въздушния трафик е от 13 до 17 /час, като се наблюдава 
леко завишение в сравнение с 2011 г.  

В пунктовете, разположени на територии с промишлени източници на шум, са 
измерени средни звукови нива през периода септември-октомври 2012 г. от 54 до 75 dB/A/, 
при норма 70 dB/A/. Най-високи стойности на еквивалентни нива на шум са установени в 
пункта ж.к. „Изгрев” начална спирка на авт. № 211 - 75 dB/A/, а най-ниски на пункта в кв. 
„Победа“, ул. „Комлушка низина“ пред бл. 4 - 54 dB/A. 

Средночасовата интензивност на автомобилното движение е от 65 до 3020 МПС/час, 
спрямо 106 до 1927 МПС/час през 2011 г. 

В пунктовете, разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен 
режим, измерените средни еквивалентни шумови нива, остават без промяна спрямо 2011 г., 
и са от 45 до 60 dB/A/, при гранична стойност 55 dB/A/. Най-високите нива на звуково 
налягане се наблюдават, както за 2011 г., така и за 2012 г. на пункта в к-с „Лазур“, ул. 
„Копривщица“ № 19 - 60 dB/A/, където превишаването на ПДН е с 5  dB/A/, а най-ниските са 
измерени в зоната на пункта, разположен в ж.к. „Славейков“, ресторант „Теньовата къща“ – 
45 dB/A/. 

Средночасовата интензивност на преминаващи МПС в тази група пунктове може да 
определим като средна за контролния пункт, намиращ се в к-с „Братя Миладинови“ бл. 47 – 
293 МПС/час, като е намаляла спрямо 2011 г. Няма автомобилен трафик при пункта в к-с 
„Славейков“ – ресторант „Теньовата къща“ в парк „Младост“. Останалите пунктове са в зони 
с нисък автомобилен трафик и източници на промишлен шум. 

 Пунктовете в зони за обществен и индивидуален отдих се намират в Парк „Изгрев“ 
до паметника, Морската градина „Казиното“ и Морска градина „Флора“. Измерените средни 
нива на шум се запазват същите както през 2011 г. – 44, 45 dB/A/, при гранична стойност 45 
dB/A/. Констатираният акустичен комфорт в контролните пунктове от тази група се дължи на 
тяхното разположение, което е изцяло в озеленени зони, както и на липсващия в тях 
автомобилен трафик. 

В зони за лечебни заведения на пункт МБАЛ бул. „Ст. Стамболов” е измерена 
средна стойност на ниво шум 76 dB/A/ за 2012 г., както и през предходната 2011 г., при ПДН 
45 dB/A/. Шумовото натоварване в тази зона остава трайно завишено през последните 
години. Причини за високите звукови нива са близостта на лечебното заведение до 
изключително натоварената пътна артерия бул. „Стефан Стамболов”, вливащия се в нея 
автомобилен поток от ул. „Струга”, интензивният обществен градски транспорт, както и 
липсата на шумопоглъщащи съоръжения в района.  

В зоната за научно-изследователска дейност са установени средни стойности на 
шумовото натоварване за 2012 г. от 51 dB/A/, както и през предходната 2011 г., при гранична 
стойност 45 dB/A/. Измерените еквивалентни нива на шум превишават ПДН с 6 dB/A/, 
въпреки че се наблюдава намаляване на средночасовата интензивност на автомобилния 
трафик от 51 МПС/час през 2011 г. на 25 МПС/час през 2012 г. 

За определяне на нивото и характера на шумовия режим на дадена улица и пункт в 
града от съществено значение е както броят на превозните средства, преминаващи за 
единица време, така и тяхната структура. Не навсякъде съвременното строителство е 
съобразено с изискванията за акустичен комфорт. Всичко това води до утежняване на 
акустичната обстановка в града. 

Въпреки това като цяло акустичната обстановка в града остава непроменена.  
В по-голямата част от контролните пунктове измерените средни еквивалентни нива на шум 
надвишават граничните стойности. 

От характеристиките на всички пунктове за пробонабиране е видно, че основни 
източници на шум продължават да бъдат: изключително натоварения транспортен трафик 
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на автомобили, липса на обходни пътища за транзитно-преминаващи транспортни средства 
извън града, минимално разстояние между сградите и пътните платна, недостатъчното 
екраниране на транспортния шум, строителните и ремонтни дейности в града и не на 
последно място шумът от увеселителните заведения, особено през летния туристически 
сезон. 

Резултатите от мониторинга на нивата на звуково налягане в гр. Бургас за 2012 г. са 
представени в таблици за еквивалентните нива на шум на пунктовете в гр. Бургас за 
месеците септември-октомври 2012 г., както и сравнителна таблица за еквивалентните нива 
на шума на пунктовете в гр. Бургас за периода 2008-2012 г. 

Табл. 3А Еквивалентни нива на шум на пунктовете в гр. Бургас,  
септември - октомври 2012 г. 

№ 
по 
ред 

Наименование 
Еквивалентно ниво dB/А/ 

Средна 
интензивност

най-
ниско 

най-
високо 

средно МПС/час 

1 2 3 4 5 6 
ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИИ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПЪТНИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И ВЪЗДУШНИ 

ТРАСЕТА 

1. Бул.”Ст.Стамболов”, ж.к. ”Зорница”, пред бл. 2-3 73 75 74 3733 

2. Бул.”Струга”, пред блок 92 73 76 74 2528 

3. Бул.”Ст.Стамболов”, блок 43 70 74 72 2448 

4. Ул. ”Булаир”, до хотел ”Булаир” 74 76 75 1572 

5. Бул. ”Сан Стефано”, блок 99 73 75 74 2345 

6. 
Бул. ”Проф. Якимов”, пред университет  
”Проф. д-р Ас. Златаров” 

72 74 73 2580 

7. Бул. ”Демокрация”, блок 77 72 74 73 2191 

8. Бул. ”Хр. Ботев”, блок 59 72 75 74 1754 

9. Бул. ”Демокрация”, блок 62 70 74 73 1938 

10. Бул. ”М. Луиза”, блок 1 70 73 72 1449 

11. Бул. ”Д. Димов”, блок 55 69 71 70 1327 

12. Бул. ”Н. Петков”, блок 18 70 73 72 2430 

13. Ж.к. ”М. рудник”, блок 410 54 56 56 353 

14. 
Бул. ”Ст. Стамболов”, срещу спортна зала” 
Младост ” 

71 75 73 2830 

ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

15. Бул. ”Ив. Вазов”, бар ”Рокси”  73 76 75 2637 

16. Бул. ”Ив. Вазов”, хотел ”Сезони”  73 75 74 2629 

ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АВИАЦИОНЕН ШУМ 

17. Кв. ” Сарафово ”, ул. ” Октомври ” № 18 48 51 50 13 

18. Кв. ” Сарафово ”, ул. ” Драва ” № 19 48 51 49 17 

ПУНКТОВЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА УСИЛЕНА ШУМОЗАЩИТА 

ЖИЛИЩНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ С НЕУТЕЖНЕН АКУСТИЧЕН РЕЖИМ 

19. Ул. ”Княз Борис” № 43 53 55 54 154 

20. Ж.к. ”Славейков”, ресторант ” Теньовата къща” 44 45 45 - 

21. ж.к. ”Лазур”, ул. ”Копривщица” № 19 57 62 60 261 
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22. ж.к. ”Братя Миладинови” , бл. 47 57 60 59 293 

23. 
ж.к. ”М. Рудник ”, ул. ”Капитан Петко Войвода” № 
38 

47 50 49 24 

ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ОТДИХ 

24. Парк ”Изгрев”,  до паметника 44 45 44 - 

25. Морска градина, ”Казино” 43 47 45 - 

26. Морска градина, ”Флора” 43 47 45 - 

ЗОНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

27. Бул. ”Ст.Стамболов”, МБАЛ 74 78 76 4144 

ЗОНИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

28. 
Областна станция по дъбовите гори 
ж.к. ”Изгрев”, до бл. 35 

49 53 51 25 

ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ 

29. 
Кв. ”Комлука ”, ул. ”Чаталджа” № 39 - сладкарски 
цех ”Марс” 

71 75 74 2804 

30. ж.к.”Изгрев”, начална спирка на авт. № 211 73 76 75 3020 

31. ж.к. ”М. рудник”, фурна за тестени закуси  65 71 68 1023 

32. ж.к ”Славейков”, ул. ”Янко Комитов”, до бл. 9 71 74 73 1893 

33. 
ж.к ”Славейков”, ул. ” Янко Комитов” , срещу  ”Тих 
труд” 

72 75 74 1870 

34. ул. ”Индустриална”,срещу стадион ”Черноморец” 72 75 74 2798 

35. 
ж.к ”Славейков”, ул. ”Тракия” - до фурна  
”Джи Ел Пи” 

68 72 70 1090 

36. кв. ”Акациите”, ул. ”Вая” до цех за халва и локуми 53 56 55 65 

37. кв. ”Победа” ,ул.”Комлушка низина”, пред бл. 4 52 56 54 158 

 
Фиг. 3A РЕЗУЛТАТИ ЗА НИВАТА НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ - Бургас 
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Фиг. 3Б РЕЗУЛТАТИ ЗА НИВАТА НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ - Бургас 

 
 

Фиг. 3В РЕЗУЛТАТИ ЗА НИВАТА НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ - Бургас 
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Фиг. 3Г ИЗМЕНЕНИЕ НА НИВАТА НА ШУМ В ПУНКТОВЕТЕ НА РЗИ - Бургас 

Пунктове РЗИ Бургас - разпределение 2008 - 2012 г.
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2008 9 2 4 6 17 0 0

2009 10 0 4 4 19 1 0

2010 9 0 2 10 15 0 0

2011 13 2 1 14 11 0 0

2012 12 1 0 11 12 0 0

До 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 83

 
 

Табл. 3Б. Еквивалентни нива на шума на пунктовете за периода  2008-2012г. 
№ по 
ред 

 

Година 
 

Общ брой на 
пунктовете 

Диапазон dB(A) - бр. пунктове 

до 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 
1. 2008 37 9 2 4 6 17 - - 
2. 2009 37 10 - 4 4 19 1 - 
3. 2010 37 9 - 2 10 15 - - 
4. 2011 37 13 2 1 14 11 - - 
5. 2012 37 12 1 - 11 12 - - 

 

3.3. Както е известно Летище Бургас е най-големият обект в сферата на транспорта, 
разположен на територията на Община Бургас, чиято експлоатация създава проблеми с 
наднорменото шумово замърсяване от излитащи и кацащи самолети, а с това и риск за 
здравето на хората. В този смисъл през последните няколко години са предприети следните 
действия: 

Отчитайки необходимостта от обединяване на усилията на всички целеви групи за 
постигане на граничните стойности за шумово натоварване от дейността на Летище Бургас, 
през 2010 г. Община Бургас даде съгласие за поставянето на четири броя терминални 
станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД за измерване и 
регистриране на шума върху сградите - общинска собственост, както следва: 

– Сграда на ОУ „Хр. Ботев” – кв. Сарафово – MP01_NMTBOJ001; 
– Сграда на ОДЗ „Ран Босилек” – к-с „Изгрев” – MP02_NMTBOJ002; 
– Сграда на ЦДГ „Райна Княгиня” – к-с „Славейков” – MP03_NMTBOJ003; 
– Сграда на ОДЗ „Звездица Зорница” – к-с „Зорница” – MP04_NMTBOJ004. 

С цел получаване на по-реална картина за степента на шумовото въздействие пряко 
от самолетния трафик върху жителите на гр. Бургас, Община Бургас получава данните от 
четирите терминални станции на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. 

В таблицата по-долу са дадени обобщени резултати от месечните доклади за 
денонощен показател за шум – Leq(24), за периода Юли 2011 г. – Декември 2012 г. 
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Табл. 3Г НИВА НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ СЪС СТАЦИОНАРНИ ТЕРМИНАЛИ 

ТЕРМИНАЛИ 
ШУМ 

MP01_NMTBOJ001 MP02_NMTBOJ002 MP03_NMTBOJ003 MP04_NMTBOJ004
Leq (24h) (dB(А)) 

МЕСЕЦ 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Януари   55.2   51.9   52.2   52.8 

Февруари   54.4   50.7   51.8   52.6 

Март   55.2   51.2   50.8   53.4 

Април   58.2   55.9   53.3   53.8 

Май   57.9   56.6   55.0   55.8 

Юни   60.1  57.0   55.9   55.0 

Юли 55.1 55.6 70.8 56.1 55.5 56.2 56.1 53.0 

Август 54.2 54.4 51.0 55.2 56.2 56.4 53.9 53.0 

Септември 55.6 54.8 49.8 58.6 54.7 56.2 55.0 54.0 

Октомври 54.5 57.9 53.2 56.0 52.1 54.7 54.2 53.9 

Ноември 53.6 54.0 41.0 50.2 51.9 51.0 54.5 52.9 

Декември 58.2 54.7 57.9 55.3 54.4 56.2 55.0 56.6 

 
На фигурата по-долу е приложена илюстрация на обобщените резултати от 

месечните доклади за денонощен показател за шум – Leq(24), за периода Юли 2011 г. – 
Декември 2012 г. 

Фиг. 3Д  Съпоставка на L24 за всички терминали, собственост на  
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД 
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Допълнително през 2010 г., във връзка с реализацията на проекта за „Разработване 
на стратегическа карта за шум в околната среда”, Община Бургас пусна в експлоатация 
система от последно поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда (тип 
ENM, производство на професионалния разработчик на инструментариум от най-висок клас 
за измерване на шума, фирма Brüel & Kjær – Дания). Измервателната система за 
непрекъснат мониторинг и контрол на шума в околната среда разполага към момента с 3 бр. 
стационарни измервателни терминала – разположени в локациите на ТД „Освобождение”, 
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ТД „Зора” и Дирекция „ОС“ на Община Бургас. Обобщените резултати са дадени в 
следващата таблица. 
 

Табл. 3Д  НИВА НА ШУМА В ПУНКТОВЕТЕ СЪС СТАЦИОНАРНИ ТЕРМИНАЛИ, 
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА  БУРГАС 

Терминали BS_Noise_OSV BS-Ecologia BS-ZORA 
месец Leq (24h) (dB(А)) 

 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 
Януари  49.4 52.1  54.3 57.0  55.0 58.3 
Февруари  49.8 49.1  54.2 54.6  54.9 54.6 
Март   49.2   53.7   54.0 
Април  49.8 49.8  53.7   54.6 54.5 
Май  50.4   53.5   54.4  
Юни  51.6   54.0   54.5  
Октомври 33.9   33.9   55.3   
Ноември 51.1 49.9  53.9 54.6  55.1 55.2  
Декември 51.4 51.3  54.6 55.4  55.8 55.5  

Заб: Системата за постоянен мониторинг на шум, собственост на Община Бургас се 
администрира и поддържа със собствени сили и средства. Месеците с липсваща 
информация се дължат на липса на комуникационна и експлоатационна текуща сервизна 
поддръжка. 

 
Фиг. 3Е Съпоставка на L24 за всички терминали, собственост на Община Бургас 
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В допълнение към анализа на РЗИ – Бургас, както и базирайки се на резултатите от 
системата за мониторинг на шума, собственост на Община Бургас и на „Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт” АД може да се направи извода, че състоянието на акустичната среда 
за последните пет години е както следва: 

- Според данните от РЗИ – Бургас се констатира: утежнена акустична обстановка в 
града и трайно шумово замърсяване във всички зони с изключение на тези за 
обществен и индивидуален отдих. Броят на контролните пунктове с най-високи нива 
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в диапазона от 73-77 dB/A/ се е увеличил от 12 в предходната 2011 г. до 17 за 2012 г., 
с което е нарушена тенденцията от последните пет години към намаляване. От друга 
страна е намалял броят на пунктовете със средни шумови нива в диапазон от  
68-72 dB/A/ в сравнение с предходната 2011 г. от 11 на 6, а тези с измерени 
стойности в диапазон до 58 dB/A/ остава без значителна промяна спрямо 2011 г. 

- В четирите точки на непрекъснат мониторинг (системата за мониторинг на шума, 
собственост „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД), тенденцията на 
развитие на акустичната среда в град Бургас е почти непроменлива. Наблюдава се 
повишение на денонощните еквивалентни нива на шума през летния натоварен 
период, като най-голяма разлика от 6 dB(A) е регистрирана от терминал 
MP02_NMTBOJ002, разположен в к-с „Изгрев” – ОДЗ „Ран Босилек”. Данните не 
показват превишение на граничните стойности както за дневен, така и за нощен 
период; 

- В трите точки на непрекъснат мониторинг (посредством ENM системата за 
мониторинг на шума, собственост на Община Бургас), тенденцията на развитие на 
акустичната среда отново е почти константно непроменлива, както и в останалите 
четири точки, собственост на летището. Данните показват липса на превишение на 
граничните стойности за денонощен период. 
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4. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ 

НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ (т. 4 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към 
разработването и съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в 
големите градове, породен от развитието на промишленото производство, на пътническите, 
товарните и въздушните транспортни средства и масовия градски транспорт. 
Дългогодишните изследвания показват, че нивото на шума в последните години нараства с 
1 dB годишно и надминава граничните стойности за съответните населени територии. 
Промяната на транспортните средства с такива с подобрени шумови характеристики се 
компенсира с почти двойно нарастване на моторизацията.  

Независимо от вида и качеството на жилищния фонд и кога е построен, се забелязва 
тенденцията на непредприемане на мерки за шумозащита на жилищните сгради, за разлика 
от обществените сгради със специално предназначение основно училища, детски заведения 
и културни институции, за които се изпълняват проекти с реализация на мерки за цялостно 
саниране, респективно и такива за шумозащита.  

А). Източник „пътен” трафик: 
- Висока интензивност на пътния трафик. Постоянно нарастване на броя на МПС при 
съществуващата улична и пътна мрежа, които не са променяни; 
- Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост 
(особено по най-ошумените трасета – основните булеварди и отсечки);  
- Спирките на градския транспорт са разположени по периферията на жилищните 
комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях;  
- Съществуващата организация на движение и недостатъчният брой обособени зони за 
паркиране, задръстват градската среда; В начален етап е предоставянето на възможности 
за алтернативни видове транспорт – основно велосипеден транспорт; 
- Транзитното движение преминава през територията на града, натоварва и без това 
натовареното улично движение. 
- Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на 
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за превозните средства; 
- Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови 
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум 
фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните градски магистрали; Пътна настилка с ниски показатели по отношение на 
предаване на шума, липса на бариери и активни противошумови мерки за зоните с 
предполагаема приоритетна шумова защита (тихи зони, учебни и лечебни заведения). 

От друга страна, оценката на Общия устройствен план на град Бургас показва, че 
пътната мрежа е с претоварено движение в резултат на нарастване на моторизацията за 
последните 5 години. Задръстванията са най-големият градски проблем, а оттам и 
нарастване на шумовото замърсяване в резултат на движение в режим на постоянно 
тръгване и спиране. Необходимост от регулиране на трафика и пропускателната способност 
на кръстовищата. 

Съществен фактор върху ошумяването  на Община Бургас от пътен трафик е 
натовареността на кварталните и локалните улици. По-долу е дадена извадка от СШК на 
Община Бургас - Шум пътен трафик Lден, Lнощ,  на която се откроява шумовото 
въздействие на второстепенната градска мрежа и въпреки, че нивото на шума е по-ниско от 
това на основните булеварди, то кварталните улици заемат достатъчно голяма площ и се 
постига ошумяване над допустимите норми.  

Б). Източник „ж. п.” трафик: 
- Релсови трасета и ж.п. мотриси с ниски показатели по отношение на предаване и 
генериране на шум; 
- Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на 
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за влаковете, движещи по 
ж.п. трасетата на общината;  
- Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови 
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум 
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фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните ж.п. трасета. 

Ж.П. трафикът поражда локално ниво на шум в зоните покрай които преминава ж.п. 
линията. 

В). Източник „въздушен” трафик: 
Основните причини за системното превишаване на граничните стойности на шума в 

следствие от дейността на Летище Бургас са: 
- липса на противошумов завой за излитащите и кацащите самолети; 
- липса на утвърдени противошумови трасета и липса на въведена система за контрол и 
санкции на отклоняващи се самолети за ж.к. “Изгрев” и ж.к. “Славейков”; 
- липса на контрол и санкции в резултат на ошумяване от въздухоплавателни средства в 
резултат на изградена система за мониторинг на т.нар. „самолетен шум” – т.е. непрекъсната 
корелация на измерени стойности на шума с реално подаване на полетни и радарни данни; 
- все още на Летище Бургас се разрешават нощни полети – факт директно водещ до 
значително надгранично ошумяване на занижените нощни гранични стойности на шума. 

Съществен сезонен локален източник на шум в околната среда са опериращите 
граждански въздухоплавателни средства на Летище Бургас, които пораждат ниво на шум 
над граничната норма, за жилищните зони, намиращи се под трасето на излитане и кацане.  

По отношение на акустичното натоварване от промишлеността на територията на 
Община Бургас, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на 
шумово замърсяване. 
 Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в 
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за развитието на 
гр. Бургас е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и зоните за 
обитаване. Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за хранене в 
комбинираните зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно нарастване на шумовото 
въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези райони. 

Източник ПЪТЕН ШУМ, показател Lден > 50 dB(A) Източник ПЪТЕН ШУМ, показател Lнощ > 50 dB(A) 
Наднормено ошумяване на специалните сгради по бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Сан 

Стефано“, бул. „Демокрация“, бул. „Н. Петков“, бул. „Струга“ и др. 
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5. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ  

(т. 5 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на  
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

Методите за изчисляване и измерване, използвани при изготвянето на 
стратегическата карта за шум на агломерация Бургас, съответстват на препоръчителните от 
Европейската комисия (Директива 2002/49/ЕС). 

Изчисленията са извършени посредством софтуер LimA, B&K  за СШК: – за пътен 
трафик - според стандарта XPS31-133 (стандарта, препоръчан от Директива на ЕС  
2002/49/ЕК в нейния Анекс II); – за железопътен трафик - RMR  [“Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96”] (междинния метод за изчисление, препоръчан от Директива на ЕС  
2002 / 49 / ЕК в нейния Анекс II); – за въздушен трафик - посредством метода “ECAC.CEAC 
Doc 29”; – за промишленост - посредством метода за изчисление по ISO 9613-2 (междинния 
метод за изчисление, препоръчан от Директива на ЕС  2002/49/ЕК в нейния Анекс II). 
Дефинирани са корекции според вида на трафика (продължителен плавен поток, 
продължителен пулсиращ поток, ускоряващ пулсиращ поток и намаляващ пулсиращ поток); 
корекции според наклона на пътя (Плоски пътища – наклон по-малък от 2%; Път „нагорен” –
наклон нагоре по-голям от 2%; Път „надолен” – наклон надолу по-голям от 2%;); корекции 
според пътната повърхност (Гладък асфалт, Порьозна повърхност, Циментен бетон и 
нагънат асфалт, Гладки или грубо текстурирани паважни камъни). 

Използвани са следните общи параметри: 
 изчисления на картите на шума на височина 4 м; 
 мрежа с размер 10 x 10 м; брой отражения N = 1; 
 Температура на въздуха :   15 °C; 
 Влажност на въздуха : 70% 
 Процент на благоприятни ветрове: Ден - 50%; Вечер - 75%; Нощ - 100%. 

Създаден е компютърен ГИС модел на целия град.  
 
5.1 Автомобилен трафик 
 

Данни за автомобилния трафик в град Бургас са получени от Проекта за ОУП 2010 г. 
и чрез собствено преброяване. Извършено е едновременно измерване и преброяване за 
интервал от време 15 мин. в 45 точки, разположени в средни участъци от основните пътни 
трасета (главен и централен път) на града в часовия интервал 10.00 – 14.00 ч., където 
автомобилният трафик определено се счита за основен източник на шум, като точките са 
разпределени, така че да се събират данни от всяка част на районите от града. Всички 
измервания са извършени на височина 4 метра, в съответствие с Наредба № 6/26.06.2006 г., 
ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г. 

Данните от измерванията са въведени локално за 40-те измервателни точки 
кореспондиращи с местоположението в компютърния ГИС модел за тази част от пътя, в 
която се намира всяка от тях. По този начин, при изчисленията на картите на шума се взема 
предвид действителната сила на звука, генерирана от превозните средства. 

От проведените измервания и преброявания на трафика е определен средния брой 
леки и товарни автомобили, които да се вземат под внимание за всеки час от всеки от трите 
периода ден/вечер/нощ (т.е. 7-19 h, 19-23 h и 23-7 h). От измерванията и преброяванията са 
дефинирани 8 категории път по отношение на трафика: М „Скоростен път / магистрала“ (I),  
A „Главeн път” (II), B „Централен път” (III), C „Кварт. път/улица“ (III), D „Малък път“ (IV),  
E „Свързваща улица“ (IV,V), I „Второстепенна улица“ (V,VI), F „Локална улица“ (V,VI,VII). 

Данните за трафика, заложени в компютърния ГИС модел са дадени в табл.5.1. 
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Табл. 5.1B  Дефиниране на пътния трафик за категориите пътища и улици 

БУРГАС - КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПЪТЕН ТРАФИК – ДЕФИНИРАНЕ В LimA

Категоризация 
на пътищата и 

улиците 
 

TRAFFIC DATA LIGHT VEHICLES /H  
Леки коли / час

Ско-
рост 

 
SPD 

HEAVY VEHICLES /H 
Товарни коли / час

Ско-
рост  

 
SPD CATEGORY 

КАТЕГОРИЯ 
 

Day Eve-
ning

Night Day Eve-
ning Night 

12 h 4 h 8 h km/h 12 h 4 h 8 h km/h

Пешеходни 
улици и алеи S - 0 0 0 - 0 0 0 - 

IV, V, VI  
клас улици F (C/8) 95 27 14 35 9.5 1.6 0.4 30 

IIIБ клас - 
районни 
артерии 

I (C/5) 150 42.9 21.4 40 15 2.5 0.6 35 

II клас - връзки 
град. магистр. E (M/5) 191 54 27 40 19.1 3.3 0.8 40 

Пътища от 
РПМ III клас D (A/5) 381 109 54 45 38.1 6.5 1.6 40 

II клас - 
градски 

магистрали 
B/2 (B/2) 476.7 136.2 68.1 45 71.5 13.6 3.4   

IIIА клас - 
районни 
артерии 

C (B/1.25) 763 218 109 45 114.4 21.8 5.4 40 

II клас - 
градски 

магистрали 
B (M/3) 953 272 136 45 143 27.2 6.8 40 

Пътища от 
РПМ II клас 
Пътища от 
РПМ I клас 

A/2 (A/2) 925 264.3 132.1 45 185 39.6 13.2 40

A - 1850 529 264 45 370 79.3 26.4 40 

I клас - 
скоростни 
градски 

магистрали 

M/2 (M/2) 1430 408.6 204.3 60 286 61.3 20.4 55

M - 2860 817 409 60 572 122.6 40.9 55 

 
 
5.2 Железопътен транспорт 
 

Данните за железопътния трафик по ж.п. трасетата в град Бургас са определени на 
база средна годишна стойност по разписанието на БДЖ за отделните части на денонощието 
– ден, вечер и нощ. Данните за типовете влакове са определени на база информация от 
Община Бургас и БДЖ: Пътнически влак с колодкови спирачки, състоящ се от един 
локомотив и вагони; Пътнически електрически мотрисен влак с дискови спирачки, състоящ 
се от мотриса с три вагона; в) Пътнически дизелов мотрисен влак с дискови спирачки, 
състоящ се от мотриса с три вагона; г) Товарен влак с колодкови спирачки, състоящ се от 
локомотив и вагони (12 до 16). Отчетени са параметрите: а) интензивност и скорост на 
товарните и пътническите влакови композиции (брой влакови композиции за час); б) брой 
вагони и обща дължина на влаковата композиция; в) категории влакове; г) брой 
железопътни линии и тяхното разположение спрямо линията на застрояване; д) вид на 
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железопътните линии - дължина; широчина на коловоза; вид на коловоза - единичен или 
двоен; електрифицирани участъци - дължина, местоположение; е) гари и спирки - брой, 
наименование, населено място; ж) локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни 
терминали - брой, капацитет, разположение в населеното място. 

 На базата на предоставените данни за трафика и данни за категорията на 
влаковете, за изчисленията са били използвани следните параметри и стойности на 
трафика (според стандарта RMR): 
 
Табл. 5.2A  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път 

БУРГАС - Ж.П. ТРАФИК 2010 г. (LimA) ВЛАКОВЕ - ТРАФИК (ДЕН/ВЕЧЕР/НОЩ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОЗН. Катег. Скорост
Лок./ 
Вагон ОБЩО ДЕН ВЕЧЕР НОЩ 

ПЛОВДИВ – БУРГАС TREN <CAT> <VMX> <NLW> ДЕН <ND> <NE> <NN> 

Пътничес. влакове     km/h Брой Брой Брой Брой Брой 

БВЗР – бърз влак със 
задълж. резервация 
(5 вагона – 145 м) 

EPSTR 3E 110 1 5 6 3 3 1 

БВ – бърз влак  
(5 вагона – 145 м) 

EPSTS 3E 90 1 5 11 6 3 3 

ПВ – пътнически 
влак (ЕМВ32 – 100 м) 

EPLTS 3E 80 1 3 16 9 3 6 

Маневриращи 
влакове 
Гара Бургас – 
Техн. гара Бургас 

EPSTRL 3E 25 1 5 6 4 2 0 

EPSTSL 3E 25 1 5 11 8 2 1 

EPLTSL 3E 25 1 3 16 12 2 2 
Товарни влакови 
композиции 

 

От гара Вл. Павлов 
до гара Сарафово и 
обратно (5 до 10 
вагона комп.до 130 м)

FTSAR 5D 25 1 8 4 3 1 0 

Долно Езерово – 
Бургас разпредел. – 
Вл. Павлов – Бургас 
и обратно (20 до 30 
вагона комп.до 500 м)

FTEZR 4 50 1 8 12 15 1 8 

Влизащи и излизащи 
локом. в Локом. депо 
до гара Вл. Павлов 

ELOCS 3 15 1 0 30 22 5 3 

Вагоно-ремонтен 
участък /ВРУ/ Бургас 
– ж.п. гара Бургас 

ELOCT 3 15 1 5 100 72 28 0 

ДРУГИ МАНЕВР. 
ТОВАРНИ ВЛАКОВЕ 

TOVLM 3 20 1 5 1 1 0 0 

 
5.3. Промишлени източници 
 

Данните за изчисляване на шума от промишлените източници са получени от МОСВ, 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – Бургас.  

Шумовите емисии /входните данни/ - звукова мощност, се определят чрез 
измервания, проведени по един от следните методи: БДС ISO 9613-2: 2005 “Акустика. 
Затихване на звука при разпространение на открито. Част 2: Основен метод за 
изчисляване”; БДС ISO 8297: 2005 “Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на 
индустриално предприятие с множество източници на шум за оценка на нивата на звуково 
налягане в околната среда. Клас на точност 2.” 

За определяне на необходимите входни данни – обща звукова мощност и нива на 
шум около промишлените източници – е използвана „Методика за определяне на общата 
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звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена със Заповед № РД – 199/19.03.07 г. 
на министъра на околната среда и водите. 

В съответствие с изискванията на Директива 2002/49/ЕО и ЗЗШОС, като промишлени 
източници са включени всички инсталации и съоръжения, за категориите промишлени 
дейности по Приложение № 4 към чл.117 на Закона за опазване на околната среда с 
издадени комплексни разрешителни.  

Съгласно изискванията са използвани следните входни данни:  а) разположение на 
източниците спрямо линията на застрояване; б) обща звукова мощност на промишления 
източник; в) продължителност на работа в часове и време на денонощието. 

Табл. 5.4A Данни за промишлените източници - шум 

БУРГАС - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Обща изчислена звукова 
мощност dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 7–19 часа 19-23 

часа 
23–7 часа 

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, 03/2008:  
Средно ниво по контура 66.5-> WdB114.9/132.6 

66.5 
± 0.3 

60.7 
± 0.3 

 
 

 
24 часа 

Обща изчислена звукова мощност в 3 зони 
Лукойл Нефтохим - Северозападна зона; 
Лукойл Нефтохим - Югозападна зона: 
Лукойл Нефтохим - Североизточна зона: 

 
132.6 
118.3 
114.9 

 
132.6 
118.3 
114.9 

 
132.6 
118.3 
114.9 

 
 

24 часа 

„КРЗ ПОРТ БУРГАС“ АД, Пристанище Бургас 
09/2007, Средно ниво на звука по границата

60.5 
± 0.3 

 
 

  
8 часа 

Обща изчислена звукова мощност dB(A): 
 - КРЗ Порт Бургас – Югоизточна зона: 
 - КРЗ Порт Бургас – Фиш порт: 

 
110.0 
110.1 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

 - Пристанище Порт Бургас – зона 3: 
 - Пристанище Порт Бургас – зона 1: 
 - Пристанище Порт Бургас – зона 2: 

113.2 
112.7 
101.2 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„Керамика Бургас”АД,  
 Сарафово, 12/2009

 
106.5 

 
102.95 

 
58.88 

 
24 часа 

„Топлофикация Бургас” ЕАД, кв. Лозово, 
Северна промишлена зона, 04/2007, 11/2009

93.0 
103.6 

91.8 
103.8 

91.6 
101.2 

 
24 часа 

ЗСК „Лозово” АД, 04/2008 
Северна промишлена зона

106.4 
± 4.3 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„Елкабел” АД, ул. Одрин 15,  
Северна промишлена зона, 08/2007, 09/2007

108,2  
± 4.4 

107,8  
± 4.4 

 
0 

 
24 часа 

„Победа” АД, ул. Одрин 15,  
Северна промишлена зона, 10/2007

97.1  
± 3.9 

95.9  
± 3.9 

 
0 

 
24 часа 

„Кроношпан България” ЕООД,  
Северна промишлена зона, 11/2009

119.7 
±4.8 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„Спартак” АД,  
Северна промишлена зона, 04/2008

102.4 
±4.1 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„Трансвагон” АД, 
Северна промишлена зона, 04/2008

106.8 
± 4.3 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„Бургаски корабостроителници” EАД, 
 Северна промишлена зона, 09/2007

118.4 
±4.8 

 
0 

 
0 

 
8 часа 

„ДК Домостроене“ АД Бургас (ДП1),  
Южна промишлена зона, 05/2007

105.5 
±4.3 

   
8 часа 

„Метални Изделия”АД --- --- --- Преуста-
новен 
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5.4 Въздушен трафик 
 

Данните за изчисляването на шума от въздухоплавателни средства са 
предоставени от Община Бургас. 

Изчисляването на шума от въздухоплавателни средства е съгласно ECAC.CEAC 
Doc.29: “Доклад за стандартния метод за изчисляване контурите на шума в близост до 
гражданските летища”, 1997 г. Извършено е приравняване на категоризацията на типа на 
въздухоплавателните средства според ICAO (LimA). Трафикът на летателните средства се 
определя на база извършени годишни излитания/кацания, приравнена средна стойност за 
ден 8 бр. (максимална) и класифициране на летателните средства, прелитащи над 
населеното място. Използвани са следните входни данни: а) обща площ на летището и 
разположение спрямо линията на застрояване; б) характеристика на пистите - дължина и 
широчина, тип на изкуствените настилки; в) брой, тип и максимален тонаж на обслужваните 
въздухоплавателни средства, опериращи на летището; г) противошумни процедури и схеми 
на излитане и кацане; д) брой излитания и кацания в различните периоди на денонощието и 
по сезони. Данните използвани при изчислението на шума от въздухоплавателни средства 
са дадени в табл. по-долу. 
 

Табл. 5.3А  Въздушен трафик за предходните години 
 

ЛЕТИЩЕ БУРГАС – ОБЩ БРОЙ ПОЛЕТИ 2008 – 2010 г. 

  ПОЛЕТИ (Брой) ПОЛЕТИ (Разпр.%) 

 ПЕРИОД 2008 2009 2010 2009 2010 

 ЛЯТО (214) - 11960 12954 76.00% 84.00% 
 ЗИМА (146) - 3674 2476 24.00% 16.00% 

 ДЕН 13289 12494 11889 80.00% 77.00% 
 НОЩ 4154 3140 3541 20.00% 23.00% 

Общо 16368 15634 15430 --- --- 
 
 
Табл. 5.3B  Разпределение на въздушния трафик 
 

ЛЕТИЩЕ БУРГАС – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЕТИТЕ (2008) 

ДЕНОНОЩИЕ Кацащи Излитащи ОБЩО 
  BS (A22) BU (A04) BS(D04) BU (D22) -------- 

Общо Брой Брой Брой Брой Брой 

ден (07-19) 2192 3226 4424 633 10475 
вечер (19-23) 1125 608 933 148 2814 

нощ (23-07) 1230 339 2291 294 4154 

Общо 4547 4173 7648 1075 17443 

над Бургас 0 4173 0 1075 5248 

Разпр.% 26.07% 23.92% 43.84% 6.16% 100.00% 

ден (07-19) 12.57% 18.49% 25.36% 3.63% 60.05% 
вечер (19-23) 6.45% 3.49% 5.35% 0.85% 16.13% 
нощ (23-07) 7.05% 1.94% 13.13% 1.69% 23.81% 

* BS - Далечна преводна станция с.Каменар 

* BU - Далечна преводна станция к-с 'Славейков', гр. Бургас 
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Табл. 5.3C  Летище БУРГАС – ДЕФИНИРАНЕ  В LimA (ТРАФИК) 
 

ЛЕТИЩЕ БУРГАС – ТРАФИК ПО ТИПОВЕ САМОЛЕТИ ЗА ДЕНОНОЩИЕ (2010) LimA 

ПОЛЕТИ - ТРАФИК 2010 г. ГОДИНА (СРЕДНО БР.) ЛЕТЕН СЕЗОН 

ТРАСЕ ПОЛЕТ КЛАС ДЕН НОЩ ВЕЧЕР ДЕН НОЩ ВЕЧЕР 
ТРАСЕ FLS CLASS ND NN NE ND NN NE 

BS(D04) 

D04B3 P12AB 1 0 0 1 0 0 

D04B9 P21AB 2 1 0 3 1 0 

D04B6 S52AB 1 1 1 1 2 1 

ОБЩО: 4 2 1 5 3 1

BS(D22) 

D04D1 S51AB 1 1 0 1 1 0 

D04D8 S53AB 1 1 1 2 2 1 

D04D5 S63AB 1 1 0 2 1 1 

ОБЩО: 3 3 1 5 4 2

BS(D04) 

D04C4 P13AB 1 0 0 1 0 0 

D04C2 S52AB 3 0 1 4 1 1 

D04C7 S61AB 1 1 1 2 1 1 

ОБЩО: 5 1 2 7 2 2

BS(A22) 

A22C3 P12AB 1 1 1 1 1 1 

A22C4 P13AB 1 0 0 1 0 0 

A22C1 S51AB 1 0 0 1 0 0 

A22C2 S52AB 1 1 1 2 2 1 

A22C6 S52AB 1 1 1 2 1 1 

A22C8 S53AB 1 0 0 2 1 1 

ОБЩО: 6 3 3 9 5 4

BU(D22) 

D22E2 S52AB 1 0 0 1 0 0 

D22E8 S53AB 1 1 0 1 1 1 

ОБЩО: 2 1 0 2 1 1

BU(A04) 

A04F3 P12AB 2 1 0 3 1 0 

A04F4 P13AB 1 0 0 1 0 0 

A04F1 S51AB 1 0 0 2 0 0 

A04F2 S52AB 2 0 1 3 0 1 

A04F6 S52AB 1 0 0 1 0 0 

A04F8 S53AB 2 0 1 3 0 1 

ОБЩО: 9 1 2 13 1 2

 
Заб. 1: При формиране на денонощния трафик от въздухоплавателни средства са  

изключени самолетите, които са с ниско ниво на шум и не оказват влияние върху 
формирането на еквивалентното и максималното ниво на шум, както и самолетите не 
отговарящи на изискванията на IKAO, които не би трябвало да оперират на летище 
Бургас (ТУ154, ИЛ62, ЯК42 и др.). 

 
Заб. 2: Летище БУРГАС се характеризира като сезонно летище - 84% от полетите са през 

летния сезон. Това налага освен статистическото дефиниране на един типичен годишен 
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ден (49 полета дневно), да се дефинира и един типичен летен ден (69 полета дневно), 
който да се използва при изчисляване на ошумяването от въздушния трафик. Така 
дефинираният трафик не е голям (1 полет на час за дневния и вечерния период, и 1 - 2 
полета за нощния са над Бургас), при което неприятното усещане на човека от 
въздушния трафик се изразява посредством превишаването на показателя максимално 
ниво на шум LAmax (гранична стойност 85 dBA - съгл. Наредба 6). Този тип трафик 
предопределя задължителната необходимост от изчисляване и на контура LAmax и 
представяне на надгранично ошумената територия (LAmax > 85 dB). Имайки в предвид 
входните данни за ниска интензивност на трафика над град Бургас, очакваните 
еквивалентни обобщени интегрални стойности на Leq (L24, Lден, Lвечер, Lнощ) са в 
диапазони значително по-ниски от граничните за съответния източник (потвърдено и от 
реално проведените целенасочени към самолетния шум измервания – от екипите на 
СПЕКТРИ и РЗИ – Бургас). 

 

Табл. 5.3D  ПИСТА - ДЕФИНИРАНЕ  В LimA (ПАРАМЕТРИ) 
 

ЛЕТИЩЕ БУРГАС - ПАРАМЕТРИ ПИСТА/ТРАСЕТА (LimA) 

ПИСТА 3200 m Коорд. 42°34'13" N 27°30'55" E 

ПАРАМЕТРИ ТРАСЕ ПИСТА 3200 m   

Коридор Нач.вис., m Накл.трасе ° Височ., m Скорост 

SB H0 W Z V(m/s) 

500 0 1 1000 5 0 R 200 

500 0 1 1000 3 0 R 200 

 
С оглед ефективно отчитане на шумовото замърсяване от въздухоплавателни 

средства, се дефинират шумови контури за еквивалентно ниво по „скала А“ 
(ден/вечер/нощ) от въздушния трафик на база един типичен годишен ден и допълнително -  
шумови контури (ден/вечер/нощ) за максималното ниво по „скала А“. 

Допълнително следва да се отбележи, че въпреки ограниченията, залегнали в АИП 
на Република България, се наблюдават отклонения в полетите от публикуваните схеми за 
излитане и кацане (най-вече кацане в посока град Бургас) и неспазване на така описаните 
мерки в АИП за избор на писта за излитане и кацане. При провеждане на полетите и 
обслужване на въздушното движение е необходимо да се отчитат наличните в реално 
време данни от Системата за мониторинг на самолетния шум на Летище Бургас, както и да 
се спазват стриктно схемите за излитане и кацане, съобразно въздушната обстановка.  

Схемите на излитане и кацане на Летище Бургас са съгласно АИП. 

  
Фиг. 5.3  Инструментална карта за излитане: по D04 и по D22 
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5.5 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на 
агломерация БУРГАС 

 
АВТОМОБИЛEН ТРАФИК (ПЪТЕН ШУМ) 

 
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за 

изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за 
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 1.1 

Табл. 1.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6/2006 г.  
>60 dB - L24, Lден; >55 dB - Lвечер, >50 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

55167 57096 53573 52347 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 1.2. 
Табл. 1.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6/2006 г.  
>60 dB - L24, Lден; >55 dB - Lвечер, >50 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

121311 125639 117603 115079

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 1.3. 

Табл. 1.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >35 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

217 217 219 217 

 
 Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и 
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие 
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006) 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на следните обхвати на 
стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към основата на най-
силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 . 

Табл.1.2.1 
Пътен шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 11828 25282 43543 66800 45796 6785 1930 
 
 ► Липсват основни пътища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
L24. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от автомобилен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А) 
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада (означава тази страна на 
сградата, върху която стойността на показателя L24 на 4 м от кота терен към основата и  2 м 
пред нея, е с повече от 20 dB(А) по-ниска, отколкото върху фасадата с най-висока стойност 
на L24).  
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Табл.1.2.1 - Т 
Пътен шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 807 3297 3842 400 217 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 1.2.4 
Пътен шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 13972 27679 44848 68699 39413 5389 1502 76 

 ► Липсват основни пътища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
Lнощ. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от автомобилен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи  жилища, които са изложени на различни обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 

Табл. 1.2.4 - Т 
Пътен шум Lнощ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 827 3538 3564 319 176 13 

 
 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАФИК (ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ШУМ) 

 
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за 

изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за 
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 2.1 

Табл. 2.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006 г.  
>65 dB - L24, Lден; >60 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

(L24) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 2.2. 
Табл. 2.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6 /2006 г.  
>65 dB - L24, Lден; >60 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 2.3. 

Табл. 2.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >35 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

0 0 2 0 

 Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и 
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и 
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съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие 
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006) 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 

Табл. 2.2.1 
Железопътен шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 178 23 9 0 0 0 0 

 ► Липсват основни железопътни линии, които да допринасят за високите стойности на 
показателя L24. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от железопътен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А) 
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада. 

Табл.2.2.1 - Т 
Железопътен шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 6 0 0 0 0 

 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 2.2.4 
Железопътен шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 114 20 5 0 0 0 0 0 

 
 ► Липсват основни железопътни линии, които да допринасят за високите стойности на 
показателя Lнощ. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от железопътен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ  в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 

Табл.2.2.4 - Т 
Железопътен шум Lнощ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 3 0 0 0 0 0 

 
 
ПРОМИШЛЕНОСТ (ИНДУСТРИАЛЕН ШУМ) 
 
 

А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за 
изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за 
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 3.1. 

 
Табл. 3.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006 г.  
70 dB - L24, Lден; >70 dB - Lвечер, >70 dB - L нощ) 

(L24) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

0 0 0 0 

Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 3.2. 
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Табл. 3.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6 /2006 г.  
>70 dB - L24, Lден; >70 dB - Lвечер, >70 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 3.3. 

Табл. 3.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >40 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

0 0 0 0 

 
 Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и 
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие 
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006) 
 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 

Табл. 3.2.1 
Индустриален шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
Общ брой жители 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от промишлени източници.  
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А) 
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада. 

Табл.3.2.1 - Т 
Индустриален шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 3.2.4 
Индустриален шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от промишлени източници.  
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ  в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 

 
Табл.3.2.4 - Т 

Индустриален шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 0 3445 0 0 0 0 0 0 
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ВЪЗДУШЕН ТРАФИК (САМОЛЕТЕН ШУМ) 
 
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за 

изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за 
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)* 
  

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 4.1 

Табл. 4.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006 г. 
>65 dB - L24, Lден; >65 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

LAmax (L24) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

5302 0 0 0 0 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 4.2. 
Табл. 4.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над 
граничните стойности (по Наредба № 6/2006 г.  
>65 dB - L24, Lден; >65 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

LAmax (L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

11238 0 0 0 0 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 4.3. 

Табл. 4.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >40 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

LAmax (L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

11 0 0 67 9 

 
 Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и 
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие 
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006) 
 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. 

Табл. 4.2.1 
Самолетен шум L24 (dBA) 

Най-силно 
изложена фасада 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 LAmax 

Общ брой жители 31267 55605 1014 0 0 0 0 0 0 11238 

 
 ► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
L24. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А) 
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада. 

Табл.4.2.1 - Т 
Самолетен шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 LAmax 
Общ брой жители 0 10 0 0 0 0 0 104 
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 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 4.2.4 
Самолетен шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 10016 0 0 0 0 0 0 0 

 
 ► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
Lнощ. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен транспорт. 
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ  в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 

 
Табл.4.2.4 - Т 

Самолетен шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
5.6 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на агломерация 

Бургас 
 

Към разработените „Стратегически шумови карти“ е приложена графична 
презентация – карти, показващи стойността на шумовия индикатор Lден  (24 h) и Lнощ  (23-07 
h) съответно за: автомобилен трафик, ЖП трафик, въздушен трафик и промишленост. 

 
Към разработените „Стратегически шумови карти“ е приложен „Анекс „А““ с 

резултатите от 45-те измервания на шума на височина 4 м. 
 

За показателя LДЕН – БРОЯТ ЖИЛИЩА И БРОЯТ ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ ПЪТЕН ТРАФИК СА 

СЪОТВЕТНО 57096 ЖИЛИЩА И 125639 ЖИТЕЛИ И 217 СПЕЦИАЛНИ СГРАДИ,  няма жилища изложени на 
шум от железопътен трафик и от промишленост; БРОЯТ ЖИЛИЩА И БРОЯТ ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА 

ШУМ ОТ АВИАЦИОНЕН ТРАФИК СА СЪОТВЕТНО 5302 ЖИЛИЩА, 11238 ЖИТЕЛИ И 11 СПЕЦИАЛНИ СГРАДИ ЗА 

ПОКАЗАТЕЛЯ LAmax. 
За показателя L24 – НАЙ-СИЛНО ИЗЛОЖЕНА ФАСАДА, 201964 ЖИТЕЛИ СА ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ 

ПЪТЕН ТРАФИК И 201 ЖИТЕЛИ СА изложени на шум от железопътен трафик; БРОЯТ ЖИТЕЛИ, 
ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ АВИАЦИОНЕН ТРАФИК СА 87886, И СЪОТВЕТНО 11238 ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ LAmax; 

 За  показателя L24 – ТИХА ФАСАДА, 8563 ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ ПЪТЕН ТРАФИК И 6 

жители изложени на шум от железопътен трафик, няма жилища изложени на шум от 
промишленост; БРОЯТ ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ АВИАЦИОНЕН ТРАФИК СА 10 И СЪОТВЕТНО 104 ЗА 

ПОКАЗАТЕЛЯ LAmax; 
За показателя LНОЩ – НАЙ-СИЛНО ИЗЛОЖЕНА ФАСАДА, 159927 ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ 

ПЪТЕН ТРАФИК И 134 ЖИТЕЛИ, изложени на шум от железопътен трафик, А ЗА  ПОКАЗАТЕЛЯ LНОЩ – 

ТИХА ФАСАДА, 8437 ЖИТЕЛИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ШУМ ОТ ПЪТЕН ТРАФИК, 3 жители, изложени на шум от 
железопътен трафик, и 3445 жители, изложени на шум от промишленост. 
 За показателите LДЕН и LНОЩ, съществува съпоставка на големия брой жители 
изложени на шум от пътен трафик, също така е голям броя жители изложени на шум от 
въздушен трафик.  
 

Резултатите на СШК на агломерация Бургас във вид на цифрово-графична 
съпоставителна презентация: 
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НИВА НА ШУМ ОТ ПЪТЕН ТРАФИК 

  
Фиг.5.1 А) Нива на шум LDEN;    Б) Нива на шум LEVN; 

 

  
Фиг.5.1 В) Нива на шум LDAY;    Г) Нива на шум LNGT; 
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НИВА НА ШУМ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАФИК 

  
Фиг.5.2 А) Нива на шум LDEN;    Б) Нива на шум LEVN; 

  
Фиг.5.2 В) Нива на шум LDAY;    Г) Нива на шум LNGT; 

НИВА НА ШУМ ОТ АВИАЦИОНЕН ТРАФИК 

     Фиг.5.3       
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6. ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ 

КЪМ МОМЕНТА, КАКТО И МЕРКИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА  
(т. 6 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите 
Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Бургас, предприети  за 

постигане на допустимите норми за шумово натоварване в околната среда, са 
систематизирани и разписани като политика в разработената Стратегическа карта за шум на 
Община Бургас през 2010 г.: 

– Поставяне на четири броя терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума в околната среда от 
въздухоплавателни средства, монтирани върху сгради общинска собственост, както следва: 
Сграда на ОДЗ „Ран Босилек” – к-с „Изгрев”; Сграда на ОДЗ „Звездица Зорница” – к-с 
„Зорница”; Сграда на ЦДГ „Райна Княгиня” – к-с „Славейков”; Сграда на ОУ „Хр. Ботев” – кв. 
Сарафово. С цел получаване на реална информация за степента на шумовото въздействие 
пряко от самолетния трафик върху жителите на гр. Бургас, като Община Бургас получава 
данните от четирите терминални станции на Летище Бургас. 

– Оценката на шумовото замърсяване в околната среда на Община Бургас се 
извършва и чрез три шумови терминала (тип ENM, производство на фирма Brüel & Kjær – 
Дания) монтирани от изпълнителя на шумовата карта на Община Бургас – СПЕКТРИ ЕООД, 
като терминалите са разположени в локациите на ТД „Освобождение”, ТД „Зора” и Дирекция 
„Околна среда“ на Община Бургас, а информацията за нивата на шума като доклади се 
получава в Община Бургас. 

– Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас 
включва текстове, които забраняват извършването на дейности, причиняващи шум над 
допустимите норми съгласно действащото законодателство в страната. Забранено е и 
извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост 
до тях между 14,00 – 16,00 часа и между 22,00 – 08,00 часа. Забранява се и поставяне на 
външни озвучителни уредби извън туристическите и увеселителни обекти. Контролът по 
изпълнение на разпоредбите се извършва от инспектори “Обществен ред и сигурност” и 
инспектори от отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на 
околната среда” – извършват се проверки на строителни обекти, както и проверки за шума 
от търговски обекти и развлекателни заведения, намиращи се в жилищни сгради или в 
непосредствена близост до тях. 

– Приетият на 21.07.2011 г. от Общински съвет Бургас ОУП на гр. Бургас предвижда 
изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с преминаването на транзитните 
потоци автомобили през градското ядро на Бургас. На национално ниво е заложена връзка 
между магистралите „Тракия” и „Черно море” с изграждане на връзка между тях южно от с. 
Рудник. В краткосрочен аспект тежкотоварните автомобили се отклоняват през бул. “Проф. 
Якимов” – СО МАТ - ул. “Крайезерна” – светофар до стадион „Черноморец” за транзитно 
преминаващите. 

– Промяна в транспортната схема на Община Бургас по проект „Интегриран 
обществен транспорт” по ОП „Регионално развитие“, в резултат на подписан договор на 
26.11.2010 г. с МРРБ за реализация на стойност 67 млн. Евро. Проектът предвижда 
обновяване на автопарка за обществен транспорт; обособяване на специални ленти за 
движение на нова бърза автобусна линия, която почти напълно да покрие периметъра на 
пет от сега съществуващите, като маршрутът й ще започва от „Меден рудник”, ще се движи 
покрай езерото „Вая” – градски център – посока север; изграждане на интермодален 
терминал за пътници до ЖП гара и отсечка /виадукт – мостово съоръжение/, която да е част 
от специално трасе за автобуси. 

Реализацията на проекта започна и ще осигури отделни автобусни платна; комфорт 
за пътниците; приоритет за автобусите на кръстовища (светофари); чисти, удобни и 
безопасни автобусни спирки за пътниците; информация в реално време за пътниците на 
спирките и в превозните средства; чисти автобусни технологии. 
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Проектът включва също пълно обновление на автобусния парк в комбинация с 
допълнителни инвестиции – замяна на съществуващия автобусен парк (работещ с дизелово 
гориво) с нови дизелови автобуси стандарт EURO5 и с гориво природен газ /CNG/; Център 
за контрол на трафика; Мрежа от велосипедни алеи; Замяна на Автобусния терминал в 
„Меден Рудник“; Осигуряване на Централна автобусна спирка на улица „Сан Стефано“; 
Осигуряване на Мултимодален транспортен терминал на мястото на съществуващата 
Автобусна гара Юг, както и Междуградски автобусен терминал и зона за паркиране на 
мястото на съществуващото депо на „Бургасбус”. 

– Общинският превозвач „Бургасбус” ЕООД разработи проект за подмяна на 
съществуващата и удължаване на тролейбусната мрежа. Инвестициите са в размер на 201 
хил. лв.; през м. декември 2010 г. започна разширението на съществуващото тролейбусно 
трасе, като новият маршрут минава по улиците „Ив. Вазов”, „Булаир”, „Демокрация”, „Дунав”, 
„Ст. Стамболов”, „Сан Стефано”, „Хр. Ботев” и „Ив. Вазов”. По този начин се предоставя 
удобна транспортна връзка за жителите на к-с „Меден Рудник” с района на Морската 
градина и ЦГЧ. Новоизграденото трасе е с дължина 5.8 км., а общо новата тролейбусна 
линия е с дължина 22.9 км. Проектът изцяло е в синхрон с Проекта за Интегриран градски 
транспорт. 

 Реализирането на тези проекти, в т.ч. подмяната на по-шумния и замърсяващ 
градската среда остарял градски автомобилен транспорт с нови автобуси и 
тролейбуси, ще реши проблемите с трафика, чистотата на въздуха и ще намали 
нивата на шума в града. 

Изграждане и поддържане на инфраструктурата 
– В Капиталовата програма за 2010 г. е включено асфалтиране и асфалтокърпежи на 

улици – подобряване на уличната и пътната инфраструктура. През 2010 г. в гр. Бургас и 
съставните селища на територията на общината се реализира модернизация на пътната 
инфраструктура, като акцентът продължава да бъде цялостно решаване на проблема с 
уличната инфраструктура и подземните комуникации. 

– Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най – натоварени 
пътни артерии – ул. “Д. Димов”, ул. “Проф. Якимов”, обходния път на к-с “Меден Рудник”. 
Добро поддържане на междублоковите зелени пространства в комплексите, изграждане и 
поддържане на паркове със залесяване с едроразмерна растителност в жилищните 
комплекси – вложените средства през 2010 г. за благоустрояване и поддържане на зелени 
площи са в размер на 4.060 млн.лв. 

– Благоустроени са пространства във всички жилищни комплекси на Бургас; в 
озеленените площи са внесени 100 бр. нови дръвчета и 300 бр. декоративни храсти. Във 
връзка с програмата и политиката на „Овергаз Изток” ЕАД от дружеството са внесени и 
засадени 6 000 бр. дръвчета.  

– В Община Бургас е разработена и се изпълнява Програма за енергийна 
ефективност. Мерките от програмата предвиждат подмяна на остарялата дървена дограма 
на училища, детски градини и обществени сгради с пластмасова, с което освен ефект по 
отношение икономии за отопление се постига и шумоизолиращ ефект. За подобряване на 
енергийната ефективност на сградите на пилотни училища Община Бургас разработи проект 
и получи финансиране по ОП Регионално развитие, по схема "Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, 
допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали". Проектът е на стойност 5 773 
119,93 лв. и към края на 2010 г. се отчита успешното му изпълнение. Целта бе да се изгради 
модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото 
благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. По проекта е 
извършен ремонт, саниране и изградена достъпна архитектурна среда на сградите на 
следните училища – СОУ "Елин Пелин, ПГЕЕ " К. Фотинов" и СОУ "И. Вазов", ГПНЕ "Гьоте" и 
ГПАЕ "Г. Милев", ПГАСГ "К. Фичето" и детска градина ЦДГ "Андерсен". Извън обхвата на 
проекта, през 2010 г. със средства по Капиталова програма от бюджета са извършени 
различни ремонтни дейности в 80% от всички училища и детски градини. 

– Обект в Капиталовата програма за 2011 г. е асфалтиране и асфалтокърпежи на 
улици и подобряване на уличната и пътната инфраструктура. През 2011 г. в гр. Бургас и 
съставните селища на територията на общината се реализира модернизация на пътната 
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инфраструктура и акцентът продължава да бъде цялостно решаване на проблема с 
уличната инфраструктура и подземните комуникации. Общо извършените СМР възлизат на 
10,2 млн.лв., като това включва както цялостното преасфалтиране на улици в гр. Бургас и 
съставните селища, така и извършените текущи ремонти и поддържане на улици, пътни и 
тротоарни настилки. Ремонтирани през 2011 г. са близо 33 хил. кв. м. тротоарни настилки и 
110 хил. кв. м. улични настилки. 

– Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най–натоварени 
пътни артерии – ул. “Димитър Димов”, ул. “Проф. Якимов”, обходния път на к-с “Меден 
Рудник”. Добро поддържане на междублоковите зелени пространства в комплексите, 
изграждане и поддържане на паркове със залесяване с едроразмерна растителност в 
жилищните комплекси. Вложените средства през 2011 г. за благоустрояване и поддържане 
на зелени площи са в размер на 3,964 млн.лв.  

– През 2011 г. Общината осигури финансиране по Фонд «Енергийна ефективност» в 
размер на 3 млн.лв., чрез които средства са изцяло обновени 9 детски градини и 1 училище 
– ОДЗ „Делфин“, ОДЗ „Славейче“, ЦДГ „Веселушко“, ЦДГ „Слънце“, ЦДГ „Чайка“, ЦДГ 
„Златна рибка“, ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Пламъче“, ЦДГ „Ракета“ и ОУ „Хр. Ботев“ в с. Маринка. 
С подобряване на енергийните характеристики на сградите ще се консумира по-малко 
енергия за отопление, но това пряко влияе и за намаляване на наднормените нива шум. 

– През 2011 г. бе реализиран проект за подобряване енергийната ефективност на 
МБАЛ Бургас чрез средства от фонд „Енергийна ефективност” на стойност 2,6 млн. лв., с 
което освен ефект по отношение икономии за отопление се постига и ефект за намаляване 
на проникващото шумово въздействие. През м. декември 2011 г. успешно приключиха 
ремонтните дейности в ДТ „А. Будевска“. Проектът в размер на 1,335 млн.лв. бе финансиран 
по ОПРР, като бяха изпълнени и задължителните мерки за енергийна ефективност – 
цялостно саниране, ремонт на ВиК, отоплителна и климатична инсталации. Финансирано с 
европейски средства е Националното училище за музикално и сценично изкуства, чийто 
успешно реализиран проект е на стойност 578 хил.лв., с което освен ефект по отношение за 
отопление се постига и шумоизолиращ ефект. 

– Реализиран е работният проект за 
обект “Пътен възел Бургас – Средец – 
Созопол”, т.нар. „Детелина” на обща стойност 
15 млн.лв. Обектът е включен като 
приоритетен за държавата, за финансиране от 
Европейски финансови механизми. През м. 
ноември 2010 г. Народното събрание 
ратифицира договора между България и ЕИБ 
по Проект „България – Транзитни пътища” , с 
което на практика се осигуряват необходимите 
средства за реализацията му. Проектът 
стартира на 16.01.2011 г. и е изпълнен на два 
етапа – първият със срок до 30.06.2011 г., а вторият – до 30.06.2012 г. 

Предстоящо изграждане и поддържане на инфраструктурата 
– Изграждането на нова и поддръжката на съществуващата пътна инфраструктура е 

основен ангажимент на община Бургас със сериозен социално-икономически и екологичен 
ефект. В Плана за развитие на Община Бургас 2007 – 2013 г. по приоритет 3, специфична 
цел 3.1. “Развитие на транспортната мрежа в Община Бургас” е заложено изграждането на 
обходен маршрут за тежкотоварни автомобили и транзитно движение. С разработването на 
ОУП на гр. Бургас е заложено изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с 
преминаването на транзитните потоци автомобили през градското ядро на Бургас. Като 
проучвания са обследвани възможностите за изграждане на пътен възел преди гр. 
Българово на АМ „Тракия”, по който да се отклонява движението към посока М. Търново, 
Турция и Гърция. На национално ниво е заложена връзка между магистралите „Тракия” и 
„Черно море” с изграждане на връзка между тях южно от с. Рудник. В краткосрочен аспект 
тежкотоварните автомобили се отклоняват през бул. “Проф. Якимов” – СО МАТ - ул. 
“Крайезерна” – светофар до стадион Черноморец” за транзитно преминаващите. 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  43 

– Разработеният проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Бургас“, определя 
маршрута на бързата автобусна линия по продължението на бул. „Сан Стефано" да е в 
обособено трасе с физически сегрегирани ленти, което осигурява: безконфликтно 
преминаване на автобусите на светофарно регулираните кръстовища с бул."Христо Ботев" 
и бул. „Стефан Стамболов"; необвързаност на времето за пропътуване на БРТ, спрямо 
насищането на трафика в пиковите часове, което дава възможност за точно спазване на 
разписанието, избягвайки задръстванията; предвидена е втора лента за движение в посока 
изток - запад, в сегрегираното трасе на БРТ, което осигурява: - Отделяне на спирките на 
линиите от обществения транспорт; - Необвързаност на скоростите на движение на БРТ, 
спрямо преминаващия в посоката тролейбус; допълнително пространство при нужда от 
изпреварване или заобикаляне на аварирали коли от градския транспорт. Избраното 
транспортно-комуникационно решение предвижда по две ленти за движение в посока по 
бул. „Сан Стефано” и по три ленти в кръстовищата с бул. „Христо Ботев” и бул. „Стефан 
Стамболов”, което изисква оптимална промяна на регулацията в посока север и 
реконструкция на бул. „Сан Стефано“ от улица „Стефан Стамболов“ до ул. „Христо Ботев“. 

Краткосрочен/Средносрочен аспект на дейностите: 
– Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на бул. ”Проф. 

Якимов” с ул. ”Крайезерна”, с дължина 1 200 м. осигуряващ извеждането на транзитния 
поток извън територията на градското ядро на Бургас и облекчаващ натоварването на 
съществуващите два броя надлези. Проектното решение на бул. ”Проф. Якимов”, ул.”Одрин” 
и ул. ”Крайезерна” в ситуация е съобразено със съществуващото положение и съответства 
на плана за улична регулация. Обща стойност - 16 млн. лв. Реализацията на този проект, 
т.нар. „малък обход” като цяло ще облекчи движението по посока Южното Черноморие. 
Средствата са по линия на Оперативните програми, а за реализирането му има издадено 
строително разрешение (Срок за реализация - 2015 г.) 

– Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” от  о.т.1394 – о.т.213 – 
о.т.219 до о.т.232 по плана на Промишлена зона “Север”,гр. Бургас. Предвид 
инвестиционната политика на община Бургас и наличния финансов ресурс, обектът ще се 
изпълнява на два етапа: І етап - улица „Янко Комитов ” от кръстовището с ул. „Лазар 
Маджаров” в югоизточна посока до ПТ 38 (км 0+380); ІІ етап - улица „Янко Комитов”от ПТ 38 
в югоизточна посока до ул. „Струга” (от км 0+380 до км 0+708); III етап на обекта включва 
изграждане на естакада-надлез над ул. "Одрин" и жп коловози, връзки на естакадата с ул. 
"Крайезерна" в посока от бул. "Проф. Я. Якимов" към пътен възел "Юг" посока Средец и 
Созопол и от Созопол и Средец към Варна и София по бул. "Проф. "Я. Якимов". Основните 
пътни направления по бул. "Проф. Я. Якимов", ул. "Одрин" и ул. "Крайезерна" са съобразени 
със съществуващата улична мрежа и са в съответствие с плана за улична регулация (Срок 
за реализация - 2014 г.). 

– Рехабилитация на надлез „Вл. Павлов“ на път I-97 (Е-87) при км. 238+125 гр. Бургас, 
изграждане на шумозаглушителна стена – ляво и дясно платно. Дължина на екрана от 
северозападната страна – 81 м. в участъка от км 237+773 до км 237+854 с височина 3.28 м. 
и дължина на екрана от югоизточната страна (откъм жилищните блокове) – 222 м, в 
участъка от км 237+730 до км 237+952 с височина 2.78 м. Шумозащитните екрани са 
изпълнени от модулни звукопоглъщащи панели. 

Резултатът от реализацията на проекта е: • рехабилитация на транспортния подход 
през кръстовище „Трапезица“ към надлез “Владимир Павлов”; • осигуряване на извеждане 
на транзитния поток извън територията на гр.Бургас;  • облекчаване натоварването на 
съществуващите два броя надлези. 

– Предстоящо обновяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна улица 
под площада, свързваща улиците „Княз Борис“ I и „Ген. Гурко“, като целта е транзитно и 
безконфликтно преминаване на автомобилния трафик под пешеходните пространства и 
свързването на западните жилищни квартали с Приморския парк. С изграждането на 
подземната улица ще се осъществи връзка между двата най-отдалечени булеварда в 
централна градска част – "Княгиня Мария Луиза" и "Димитър Димов". Предвидени са мерки 
за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта. Проектът 
предвижда още максимално запазване и обогатяване на зелените площи и на 
едроразмерната растителност, както и поставяне на каскадни цветарници. Площадното 
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пространство, ще бъде на едно ниво с градско обзавеждане – пейки, плочки и др. В проекта 
са включени още шест обекта: - Пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. 
"Демокрация" - Ансамблов паметник на архитектурата, който ще предложи комфорт на 
преминаване, разнообразно озеленяване и акценти в средата чрез архитектурни форми и 
водни ефекти. Проектът за модернизация на площад "Тройката" е по Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и 
достъпна градска среда" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 (Срок 
за изпълнение – до края на 2014 г). 

Пътен възел „Летище Бургас“ - „Сарафово“  
– Изграждане на “Шумозащитна стена на участък от път І-9 между „Летище-Бургас” и             

кв. „Сарафово”, гр. Бургас”: - върху  мостовото съоръжение с дължина 198 м, и височина 3 м;  
- шумозащитна стена върху терена покрай пътното платно с обща дължина 1841 м и общата 
височина на стената 3 м; - шумозащитна стена покрай отбивките към и от кв.”Сарафово” с  
обща дължина 441 м и общата височина на стената - 3 м и (Срок на изпълнение до 2015 г.). 

Дългосрочен аспект на дейностите: 
– Община Бургас в рамките на проект по ОП «Регионално развитие» разработва 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Бургас се 

разработва в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и по смисъла 
на законодателството представлява план за икономическо и социално развитие или 
възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на 
оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, 
финансиращи проекти в градовете, ИПГВР е с период на действие през следващия 
програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014 - 2020 г. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Бургас е 
средносрочен стратегически документ на местно ниво. Той цели трайно подобряване на 
икономическото, социалното и екологичното състояние на градската територия, чрез 
интеграция на всички дейности в плана, като е съобразен с одобрения и действащ Общ 
устройствен план /ОУП/ на град Бургас. Интегрираният план за градско възстановяване и 
развитие се изработва за части от града като обособени територии, наречени „зони за 
въздействие“. В процеса на разработването ИПГВР на Бургас са определени 3 вида зони за 
въздействие: 

- Зони с преобладаващ социален характер (С): 
С1 – кв. „Меден Рудник“ и Зона „Д“; С2 – кв. Ветрен, кв. Банево и в.з. Минерални 

бани. Зона 2, включваща кв. Ветрен, в.з. Минерални бани и кв. Банево, на този етап от 
изпълнение на ИПГВР не е одобрена от Управляващия орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“. 

- Зони с потенциал за икономическо развитие (ИК) 
ИК3 – ИК1 Промишлени зони „Север“ и „Лозово“; ИК2 – Промишлена зона „Юг“ и 

Пристанище Бургас (Карго Терминал, Терминали „Запад“ и 2А), кв. Акациите и кв. Победа. 
- Зони за публични функции с висока обществена значимост (П): 
П – ЦГЧ, кв. „Възраждане“, Пристанище Бургас (Терминал „Изток“), Приморски парк / 

Парк „Езеро“, Атанасовска коса. 
Част от етапите на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на град Бургас е и изготвянето на подробни устройствени планове на частите от 
града, определени като „зони за въздействие“. Разбира се в съответствие с изискванията на 
ЗООС, за ПУП на зоните на въздействие, както и за всяко едно конкретно инвестиционно 
предложение ще бъде проведена дължимата и изискваща се процедура по реда на ЗООС за 
оценка на въздействие върху околната среда. 

Връзка с други съществуващи (планирани) инвестиционни предложения 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Бургас е в пряка 

връзка и съответствие с одобрения Общ устройствен план на гр. Бургас. Той се явява 
необходимото и задължително условие за реализация на предвидените в него, по зони на 
въздействие, инвестиционни предложения и проекти. 

– Дейностите по плана за градско възстановяване и развитие на град Бургас 
включват: <> Поставяне на нова улична настилка; поставяне на нова тротоарна настилка;  
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<> Изграждане на бордюри, удобни и за хора в неравностойно положение, майки с деца и 
колички и велосипедисти; <> Обособяване на регламентирани паркоместа, чрез джобове и 
поставяне на маркировка; <> Поставяне на табели и знаци; <> Изграждане и ремонтиране 
на паркинги; <> Почистване от отпадъци и засаждане на улично озеленяване; <> Ремонт на 
съществуващи пространства и джобове за улично озеленяване; <> Поставяне на улична 
маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби (подмяна, където е необходимо), 
пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно улично осветление; <> Поставяне на 
видеонаблюдение; <> Изграждане на пешеходни алеи, подходи и пешеходни надлези, 
поставяне на пешеходни светофари и пешеходна маркировка; <>  Поставяне на  дигитални 
датчици на софтуерна система за управление и информация - по първостепенната улична 
мрежа; <> поставяне на дигитални, информационни и комуникационни табла; • Изграждане 
на междуселищен терминал на Автогара Запад; • Изграждане на буферен паркинг: • 
обвързаност между ЮПЗ и СПЗ - до стадион Черноморец и ул. Спортна; • разширяване и 
рехабилитация на ул. Крайезерна, рехабилитация на железопътната инфраструктура - 
релси; и др. 

Велосипедни алеи и велопаркинги, пешеходно движение 
В рамките на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Бургас“ ще се реализира 

като подобект „Изграждане на велосипедна мрежа на територията на Община Бургас“. 
Общата дължина на предвидената веломрежа е 20.3 км и чрез изграждането й ще се 
осигурят условия за екологично придвижване на жителите чрез насърчаване ползването на 
велосипеден транспорт, а това е в пряка връзка и с намаляване на шумовото замърсяване 
на Бургас. Предложените вело маршрути са проектирани в два Лота. 

Предложените вело маршрути в Лот I са ситуирани в района на гр. Бургас и обхващат 
като подобекти всички жилищни комплекси и ЦГЧ, включително Парк Езеро и връзка до кв. 
Сарафово, както и транзитна алея към кв. Крайморие. 

В рамките на Лот 2 се разглеждат вело маршрутите в отдалечените райони на Бургас 
и обхващат кварталите на града: 

• кв. Сарафово 
• кв. Ветрен 
• кв. Банево 
• кв. Лозово 
Изграждане и ремонтиране на паркинги: • ремонт: подземен паркинг под площад 

Бургаска комуна (Операта); паркинг пред ж.п. Гара; паркинг под Съдебна палата - ул. 
Александровска 101; • изграждане: площад Тройката (при възможност едновременно с 
ремонтиране на ул. ”Александровска” - ”Ларгото”); при изграждане на зона за обществен 
достъп към Пристанище Бургас; 

Изграждане на буферен паркинг: • обвързаност между ЮПЗ и СПЗ - до стадион 
”Черноморец” и ул. ”Спортна”; 

Поставяне на знаци за Зона 30км/ч по улици със споделено ползване за 
велосипедисти (10 улици) и МПС: • ул. ”Шейново”; ул. ”Гурко”; ул. ”Фердинандова”;  
ул. ”Сливница”; ул. ”Ал. Стамболийски”; ул. ”Цар Иван Шишман”; ул. ”Княз Борис I”;  
ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”; ул. ”Сливница”; ул. ”Св. Патриарх Евтимий”; 

Дейности за намаляване на въздействието на шум от авиационен трафик 
ДП „Ръководство въздушно движение“ намалява авиационния шум около Бургас чрез 

въвеждане на изменения в организацията на въздушното пространство в района на летище 
Бургас от 2 май 2013 г., преди началото на летния сезон. 

Траекториите и височините на полетите са в следните основни направления: 
1.    Когато поради спецификата на вятъра е задължително използването на югозападно 
направление (излитане и втори кръг към Бургас): 
 След излитане, въздухоплавателните средства, които отлитат в южно направление, 

се насочват между Бургас и нефтената рафинерия. 
 За всички останали въздухоплавателни средства се въвежда десен завой. 

Параметрите на полета са изчислени така, че началото на завоя се изтегля 
максимално близо до летището и траекторията няма да преминава над Бургас. 

 Въздухоплавателните средства, които не успеят да кацнат и трябва да направят 
втори опит или да се отправят към друго летище (под 1% от случаите) се насочват 
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между Бургас и нефтената рафинерия. След прелитането над Бургас се изпълнява 
ляв завой и полет към летището. 

2.    Когато поради спецификата на вятъра е задължително подхода за кацане да се 
изпълнява в североизточно направление (прелитане над Бургас): 
 В този случай, поради разположението на летището и естеството на полета 

траекторията на въздухоплавателните средства преминава над Бургас. За 
намаляване на шума е определена нова точка за начало на финалното снижение, 
югозападно извън Бургас. Така полетът над града се изпълнява в непрекъснато 
снижение, с намалена мощност на двигателите и минимален шум. 
На следващите фигури са дадени трасетата на излитащите и кацащите граждански 

самолети, опериращи на Летище Бургас. 
 

   
 

   
Трасета на излитане, кацане и прелитане на граждански самолети опериращи на Летище Бургас 

 
При направената промяна на траекториите на трасетата на излитане, кацане и 

прелитане на граждански самолети, опериращи на Летище Бургас и оперирането на 
въздухоплавателните средства съгласно описанието по-горе от страна на РВД, е 
необходимо да се извърши ново обследване за действителните траектории на трасетата в 
резултат на оперирането на въздухоплавателните средства и натрупване на статистически 
данни за опериращите самолети.  

След получаване на статистическа информация от РВД за реалното реализирано 
разпределение на полетите след сезон Лято 2013 г., както и отчитайки данните от четирите 
шумови терминали на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД и трите шумови 
терминала (тип ENM, Brüel & Kjær – Дания) на Община Бургас – инсталирани от 
изпълнителя на шумовата карта на Община Бургас – СПЕКТРИ ЕООД е препоръчително 
допълнително да се направи оценка на ефекта от промяната на траекториите на трасетата, 
като се актуализира шумовата карта в частта си за акустичното въздействие от 
опериращите граждански самолети на Летище Бургас (както част от плановете за действие 
към СКШ на агломерация Бургас). 
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7. ОЦЕНКА НА ЕВЕНТУАЛНО НАМАЛЕНИЯ БРОЙ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ШУМ 

ХОРА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ  
(т. 7 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите 
Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 

Извършена е оценка на изпълнението на възможни типови мерки за намаляване на 
броя засегнати хора чрез изчисление със софтуера LimA. 

Табл. 7.1 Оценка, визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки 
и планове за действие (в краткосрочен аспект) 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН SHAPENAME 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC1 BC1 BarStambMBAL 110 0.15 4.00 

МБАЛ, Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания, 1ДКЦ, 
Център за спешна медицинска помощ - 
ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2 

BC2.1 BarStambSBAL 100 0.15 4.00 СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.2 BarStamHShcl 160 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.3 BarDemokShcl 150 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“ 

B3 BC3 BarStamMShcl 130 0.15 4.00 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - 
ул. „Ст. Стамболов“ 

BC4 BC4 BarDemoTShcl 80 0.15 4.00 ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“ 

BC5 BC5 BarDemokSBAL 130 0.15 4.00 

СБАЛ пневмо-физиатрични 
заболявания, Диспансер за 
онкологични заболявания, 2ДКЦ - бул. 
„Демокрация“ 

BC6 BC6.1 BarHRBotev 120 0.15 4.00 ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“ 

BC7 BC7 BarSStefGard 90 0.15 4.00 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. 
Владигеров - ул. „Сан Стефано“ 

BSAR BSAR BarSarafovoC/E/W 2480 0.15 3.00 Кв. Сарафово 
Легенда: Дължина – L; Ширина – В; Височина - H 
 

 Използвани калкулационни ”буфери” – около конкретните райони на анализ се 
прилага географски насочена конкретна извадка (буфер) с район на обхващане 1 км 
около съответния третиран източник. Критерият за прилагане на този инструмент са 
емпирична преценка за обхващане на ефекта на промяна в зона на отразяване от над 40 
dB(A) за L24 (изискване според „Закона за шума в околната среда”), както и базирайки се 
на конкретните препоръки от „Групата по шум” към Европейската комисия (Вж. „Упътване 
за добри практики”: www.nonoise-bg.com). 
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7.1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ФОКУСНИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ „БУФЕРИ”: 

 

 

 
Фиг. 7.1 Изчислителни буфери 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC1 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC1 BC1 BarStambMBAL 110 0.15 4.00

МБАЛ, Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център 
за спешна медицинска помощ 
 - ул. „Ст. Стамболов“ 

 
 

 
Фиг. 7.2 Изчислителен буфер, мярка BC1 

 
 
 
 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  50 

 
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC2 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC2 

BC2.1 BarStambSBAL 100 0.15 4.00 СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.2 BarStamHShcl 160 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.3 BarDemokShcl 150 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“ 

 
 

 
Фиг. 7.3 Изчислителен буфер, мярка BC2 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC3 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

B3 BC3 BarStamMShcl 130 0.15 4.00
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - 
ул. „Ст. Стамболов“ 

 
 

 
Фиг. 7.4 Изчислителен буфер, мярка BC3 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC4 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC4 BC4 BarDemoTShcl 80 0.15 4.00 ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“ 

 
 

 
Фиг. 7.5 Изчислителен буфер, мярка BC4 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC5 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC5 BC5 BarDemokSBAL 130 0.15 4.00
СБАЛ пневмо-физиатрични 
заболявания, Диспансер за онкологични 
заболявания, 2ДКЦ - бул. „Демокрация“ 

 
 

 
Фиг. 7.6 Изчислителен буфер, мярка BC5 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC6 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC6 BC6.1 BarHRBotev 120 0.15 4.00 ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“ 

 

 
Фиг. 7.7 Изчислителен буфер, мярка BC6 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BC7 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC7 BC7 BarSStefGard 90 0.15 4.00
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров 
- ул. „Сан Стефано“ 

 

 
Фиг. 7.8 Изчислителен буфер, мярка BC7 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BSAR 

 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BSAR BSAR BarSarafovoC/E/W 2480 0.15 3.00 Кв. Сарафово 

 

 
Фиг. 7.9 Изчислителен буфер, мярка BSAR 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА BCR 
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН SHAPENAME 
L 

(m) 
В 

(m) 
H 

(m) 
Обект / Локация 

BC1 BC1 BarStambMBAL 110 0.15 4.00 

МБАЛ, Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център 
за спешна медицинска помощ - ул. „Ст. 
Стамболов“ 

BC2 

BC2.1 BarStambSBAL 100 0.15 4.00 СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.2 BarStamHShcl 160 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.3 BarDemokShcl 150 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински 
колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“ 

B3 BC3 BarStamMShcl 130 0.15 4.00 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. 
„Ст. Стамболов“ 

BC4 BC4 BarDemoTShcl 80 0.15 4.00 ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“ 

BC5 BC5 BarDemokSBAL 130 0.15 4.00 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, 
Диспансер за онкологични заболявания, 
2ДКЦ - бул. „Демокрация“ 

BC6 BC6.1 BarHRBotev 120 0.15 4.00 ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“ 

BC7 BC7 BarSStefGard 90 0.15 4.00 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - 
ул. „Сан Стефано“ 

 

 
Фиг. 7.10 Изчислителен буфер, мярка BCR 
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Табл. 7.2 Изчислителни резултати за разглеждана мярка BC1 
№ 

Фокусен район 
МЯРКА 

Мярка BC1 - МБАЛ, Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център за спешна 
медицинска помощ - ул. „Ст. Стамболов“, 
110 m / 0.15 m / 4.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т. е. L24 > 60 dBA). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dBA). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) - 0.55  

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  7.00 
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Табл. 7.3 Изчислителни резултати за разглеждана мярка BC2 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА 

Мярка BC2.1 - СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“,  
100 m / 0.15 m / 4.00 m; Мярка BC2.2 - БУ Проф. Ас. 
Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“, 
160 m / 0.15 m / 4.00 m; Мярка BC2.3 - БУ Проф. Ас. 
Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“, 
150 m / 0.15 m / 4.00 m; 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район на 
анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 12.66 

 
ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  71.00 
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Табл. 7.4 Изчислителни резултати за разглеждана мярка ВC3 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА 

Мярка BC3 - ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. 
Стамболов“, 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  

Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 9.06  

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  33.00 
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Табл. 7.5 Изчислителни резултати за разглеждана мярка ВC4 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BC4 - ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“, 80 m / 
0.15 m / 4.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  

Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  

ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) - 0.06 

 
ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  2.00 
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Табл. 7.6 Изчислителни резултати за разглеждана мярка ВC5 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BC5 - СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, 
Диспансер за онкологични заболявания, 2ДКЦ - бул. 
„Демокрация“, 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 2.51 

 

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  20.00 
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Табл. 7.7 Изчислителни резултати за разглеждана мярка ВC6 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BC6.1 - ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“ 
120 m / 0.15 m / 4.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 1.08 

 

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) - 2.00 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“  64 

 
Табл. 7.8 Изчислителни резултати за разглеждана мярка ВC7 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BC7 - 3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. 
„Сан Стефано“, 90 m / 0.15 m / 4.00 m; 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 0.05 

 

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  1.00 
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Табл. 7.9 Изчислителни резултати за разглеждана мярка BSAR 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BSAR - Кв. Сарафово,  
2480 m / 0.15 m / 3.00 m 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  
ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 46.81 

 

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) -  150.00 
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Табл. 7.10 Изчислителни резултати за разглеждана мярка BCR 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка BCR 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10 
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в 
Приложение № 4 към проекта 
Шумови контури район  
на анализ („конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка.  
Шумови контури район  
на анализ (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 

 
Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка.  

ОЦЕНКА ефект – площ, 
разпределение на шумови 
контури (‘конфликтно 
представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Процентна промяна  
(редукция на шума) – 0.61 

 

ОЦЕНКА ефект – население, 
разпред. на шумови контури 
(‘конфликтно представяне”,  
т.е. L24 > 60 dB(A). 
 
 
 
Буферен район на анализ – с 
радиус 1 км! 
Промяна в бр. население  
(редукция на шума) - 740.00 
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7.2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ВИДА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОТИВОШУМОВИ 
БАРИЕРИ: 

7.2.1. Специализирани противошумови бариери (повече информация – Вж. 
Приложение № 3): 

 
Фиг. 7.10. Архитектурна частична визуализация от конкретен реализиран от СПЕКТРИ ЕООД 
проект за изграждане на противошумови бариери (предвидени като типово решение за 
описаните по-горе мерки с ИД № BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7, BSAR). 
 

 
Фиг. 7.11 3-D визуализация от конкретен реализиран от СПЕКТРИ ЕООД проект за 

изграждане на противошумови бариери (предвидени като типово решение за описаните 
по-горе мерки с ИД № BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7, BSAR. 

Заб.: Детайлна допълнителна информация – Вж. Приложение № 3 
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7.2.2. Коментар относно възможността за използване на “зелени” пояси от 
растения/дървета в градска среда (повече информация – Вж. Приложение № 3): 

 

Използването на насаждения от дървета и храсти, макар и с добър психо-акустичен 
ефект (с оглед на факта, че звуковият източник вече не е видим) не допринася значително 
за буфериране и редукция на шума по пътя на неговото разпространение.  

Съществуват множество фактори, които оказват влияние върху разпространението 
на шума в пространството – като скорост и посока на вятъра, температура и влажност.  

Установено е, че дърветата и храстите не отразяват или поглъщат звука по 
съвместим със специализираните противошумови бариери начин. Вместо това, те само 
абсорбират част от звуковата енергия (поради тази причина, колкото по-гъсто са 
разположени дърветата/храстите, толкова повече енергия ще бъде погълната).  

Използването на растения за редукция на шума е възможно в случай на наличие на 
достатъчно адекватно пространство за целта. За да има ефект от растителна 
противошумова бариера, тя трябва да се състои от няколко реда с широчина от 12 – 23 m. 
Първият растителен ред трябва да бъде засаден на приблизително разстояние 15 m от пътя 
или от област, която не предполага натрупване/задържане на сняг през зимата. 

Изследванията са установили, че усилията за резултантна редукция на шума 
посредством засаждане на дървета/храсти, особено в гъсто населени градски райони не са 
оправдани поради необходимост от няколко години за развитие на тази растителност и 
постоянна сезонна поддръжка. Средно, може да се каже, че при 30 метра гъсто засадени 
иглолистни дървета (далеч по-ефективни от широколистните) се постига само около 5 dB(A) 
обща редукция на шума от източника при реципиента. Поради това, може да се заключи, че 
макар и да има полза от наличието на дървета и храсти по пътя на разпространение на 
шума, за постигане на задоволителна резултантна редукция на шума в градска среда е 
необходимо използването на специализирани, точно оразмерени и подбрани като материал 
противошумови бариери. Развитието на зелени площи с иглолистни и широколистни 
дървета и храсти покрай пътните артерии където е възможно, е необходимо с оглед 
урбанизиране на териториите и подпомагане на ефекта от използване на специализирани 
оразмерени противошумови бариери. 
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8. ОТДЕЛЯНЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ИМА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ 

СТОЙНОСТИ НА ШУМА, КАКТО И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОБОСНОВАН ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТНИ РАЙОНИ, КОИТО СЛЕДВА ДА 
БЪДАТ ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ/  
(т. 8 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите 
Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
Планът за действие е разработен с цел ограничаване на шума на територията на 

агломерация Бургас, за районите, където е установено превишение на граничните стойности 
на нивата на шума, както и запазване стойностите на показателите за шума в околната 
среда в районите, в които стойностите не са надвишени. 

Мерките за предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на шума в 
околната среда, включени в Плана за действие, целят защита на здравето и осигуряване 
качеството на живот на населението. Осъществяването на тези мерки ще доведе не само до 
редуциране на шума в околната среда, но и до цялостно подобряване на инфраструктурата 
и жизнената среда на населението на територията на общината. Управлението и контрола 
на шума следва да се разглеждат като неразделна част от политиките за градска мобилност 
и устойчиво развитие на Община Бургас.  

Във връзка с осигуряване на добро управление на шума в околната среда на 
територията на общината е необходимо да се работи в посока решаване на следните 
приоритетни проблеми: 

 Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по отношение 
на шума от компетенциите на местната власт; 

 Разработване на комплект от организационни и технически мерки, целящи 
редуциране на шума, причинен от автомобилния и железопътния транспорт, от 
промишлени дейности и от локални източници; 

 Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване на 
обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото замърсяването, както 
и с цел повишаване на информираността на населението; 

 Осигуряване на необходимите финансови средства за реализиране на мерките за 
редуциране на шума; 

 Мониторинг за изпълнение на Плана за действие за редуциране на шума в околната 
среда. 

 
a) Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по 

отношение на шума от компетенциите на местната власт; 

Тази група мерки е свързана с провеждането на ефективна общинска политика, 
насочена към редуциране на шума в околната среда и подобряване параметрите на 
жилищната среда в общината. 

Тези мерки обхващат два типа действия – първо, упражняване на ефективен контрол 
от страна на местната власт, в рамките на своите компетенции, съгласно Закона за защита 
от шум в околната среда и съответната общинската наредба, 

 и второ, осъществяване на конкретни действия от страна на общинските органи за 
изпълнение изискванията на Плана за действие за редуциране на шума в околната среда. 

За преодоляване на негативното влияние на шума върху здравето на хората Община 
Бургас още през 2011 г. е предприела конкретни мерки, като в Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на Община Бургас са включени текстове, които забраняват 
извършването на дейности, причиняващи шум над допустимите норми съгласно 
действащото законодателство в страната. Забранено е и извършването на дейности от 
битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях между 14,00 – 16,00 часа 
и между 22,00 – 08,00 часа. Забранява се и поставяне на външни озвучителни уредби извън 
туристическите и увеселителни обекти. Контролът по изпълнение на разпоредбите се 
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извършва от инспектори “Обществен ред и сигурност” и инспектори от отдел „Контрол и 
административно-наказателна дейност по опазване на околната среда” – извършват се 
проверки на развлекателни заведения и строителни обекти. В тази връзка е необходимо е 
да бъдат предприети следните основни действия:  

a.1. Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията 
на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас; 

a.2. Определяне на времеви графици за работа на фирмата, занимаваща се със 
сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на община 
Бургас; 

a.3. Създаване на общинска база данни за състоянието на акустичната среда и 
източниците на шум на територията на Общината, в съответствие с изискванията на 
Закона за защита от шума в околната среда, Наредбата за изискванията за 
разработването и съдържанието на стратегически карти за шум и плановете за 
действие и Директива 2002/49/ЕС, включваща информацията от: 
 мониторинга на шума в урбанизираните райони, провеждан от РЗИ-Бургас; 
 контролните измервания на нивата на шума от промишлени източници, провеждани 
от РИОСВ-Бургас; 
 данни от системата за мониторинг на Община Бургас; 
 данните от мониторинговите станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД. 

a.4. Развитие на система за непрекъснат мониторинг на шума в градската среда 
(посредством закупуване и монтиране в подходящи локации на допълнителни шумови 
измервателни терминали). 

a.5. Ежегодно актуализиране на кратковременните собствени измервания на шум в 45 бр. 
верификационни пункта - по схема и методика, използвани при разработването на 
Стратегическата Шумова Карта на агломерация Бургас.  

a.6. Постоянен периодичен процес на осъвременяване на стратегическата база за 
провеждане на политики относно редукция на шума в околната среда - 
Стратегическата Шумова Карта на агломерация Бургас и респективните планове за 
действие към нея.  

а.7. Въвеждане на нови трасета за излитане, кацане и облитане над град Бургас (в 
действие от Лято 2013 г.). Мярката следва да се анализира и изчисли допълнително – 
след натрупване на реални статистически данни (в края на летния активен сезон). 

а.8. Разширяване на задължението на Летище Бургас за разширяване на собствения 
мониторинг на шума, базиран на автоматична корелация на измерваните шумови нива 
с радарните и полетни данни. Въвеждане на ефективен собствен контрол и система на 
санкции при нарушения. Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след 
инициатива и по заявка на Община Бургас и Летище Бургас. 

а.9. Изграждане на нова коса писта. Реализирането на този проект в бъдеще ще отклони 
част от пристигащите и заминаващите самолети от района на летището, което се 
очаква значително да намали площта, подложена на неблагоприятна акустична среда. 

a.10. Въвеждане, прилагане и мониторинг на забрана за нощни кацания и излитания до и от 
Летище Бургас. 

 

b) Разработване на комплекс от организационни и технически мерки, целящи 
редуциране на шума, причинен от автомобилния и железопътния транспорт, 
от промишлени дейности и от локални източници; 

 В случай на промяна организацията на транспорта на територията на Община Бургас, 
винаги трябва да се отчита и фактора шум. Предлаганите промени следва да се 
съобразяват с така наречените „Конфликтни карти”, които са резултат от приетата през 2012 
г. от Общински съвет-Бургас „Стратегическа Шумова Карта (СШК) на Агломерация Бургас” 
(приложени към настоящия проект – Приложение № 2). Приоритетно следва да се въвеждат 
тези промени, които ще доведат да разрешаване не само на чисто транспортни проблеми, 
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но и до намаляване на шумовото натоварване в „най-горещите” (шумни) зони. Основните 
дейности, свързани със създаване на ефективна организация на транспорта са: 

b.1. Подобряване на системата за градски транспорт – нов маршрут на бързата автобусна 
линия по продължението на бул. „Сан Стефано", чрез обособено трасе с физически 
сегрегирани ленти, което осигурява: безконфликтно преминаване на автобусите на 
светофарно регулираните кръстовища с бул. "Христо Ботев" и бул. „Стефан Стамболов"; 
b.2. Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум” при 
разработване на различни сценарии за развитие на транспортно-комуникационната система; 
b.3. Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през 
зоните с повишен пътен трафик, съгласно Плана за развитие на Община Бургас 2007-2013 г. 
по приоритет 3, специфична цел 3.1. “Развитие на транспортната мрежа в Община Бургас”: 

b.3.1. Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на бул. 
”Проф.Якимов” с ул.”Крайезерна”, с дължина 1 200 м. Реализацията на този проект, т. нар. 
„малък обход” като цяло ще облекчи движението по посока Южното Черноморие; 

b.3.2. Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” по плана на 
Промишлена зона “Север”, гр. Бургас. Предвид инвестиционната политика на община Бургас 
и наличния финансов ресурс, обектът ще се изпълнява на два етапа: І етап - улица „Янко 
Комитов ” от кръстовището с ул. „Лазар Маджаров” в югоизточна посока; ІІ етап - улица 
„Янко Комитов” в югоизточна посока до ул. „Струга”, включително велоалея по продължение 
на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга”; 

b.3.3. III етап на обекта включва изграждане на естакада-надлез над ул. "Одрин" и 
ж.п. коловози, връзки на естакадата с ул. "Крайезерна" в посока от бул. "Проф. Я. Якимов" 
към пътен възел "Юг" посока Средец и Созопол и от Созопол и Средец към Варна и София 
по бул. "Проф. "Я. Якимов". Основните пътни направления по бул. "Проф. Я. Якимов", ул. 
"Одрин" и ул. "Крайезерна" са съобразени със съществуващата улична мрежа и са в 
съответствие с плана за улична регулация; 

b.3.4. Предстоящо обновяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна 
улица под площада, свързваща улиците „Княз Борис“ I и „Ген. Гурко и организиране на 
пешеходното движение и изграждане на мрежа от велосипедни алеи и паркинги за 
велосипеди. 
b.4. Поставяне на нова улична настилка; поставяне на нова тротоарна настилка;  

Изграждане на бордюри, удобни и за хора в неравностойно положение, майки с деца 
и колички и велосипедисти; Поставяне на табели и знаци; 

b.5. Поставяне на улична маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби 
(подмяна, където е необходимо), пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно 
улично осветление; Поставяне на видеонаблюдение; 

b.6. Избор на ефективни решения за паркирането и гарирането – Обособяване на 
регламентирани паркоместа, чрез джобове и поставяне на маркировка; Изграждане и 
ремонтиране на паркинги; Изграждане на безплатни буферни паркинги на входните и 
изходните артерии на общината, свързани със спирки на градския транспорт; 

b.7. Изграждане на пешеходни зони и велосипедни алеи - Изграждане на пешеходни 
алеи, подходи и пешеходни надлези, поставяне на пешеходни светофари и 
пешеходна маркировка и велопаркинги и велостоянки;  

b.8. Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено 
значително превишение на граничните стойности на шума. 
 
За постигане на максимална ефективност на мерките по т. b.3 до т. b.8 е 

изключително важно да се осигури добър контрол по спазването им. За тази цел е 
необходимо да се осигури парньорство и да се засили контрола от страна на органите на 
МВР. 

Доказано ефективни за решаване на проблемите с акустичното натоварване на 
средата са мерките, свързани с подобряване експлоатационното състояние на пътната 
настилка. Конкретните дейности, които следва да се изпълнят са:  

b.9. Разширяване и рехабилитация на ул. „Крайезерна“ и изграждане на велоалея; 
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Особено внимание в настоящия План за действие следва да се отдели на така 
наречените активни шумозащитни мероприятия, включващи: 

b.10. Саниране на специалните и жилищните сгради – използване на изолационни 
материали осигуряващи освен енергийна ефективност и шумозащита. 

b.11. Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси – Почистване от 
отпадъци и реализация на улично озеленяване; Ремонт на съществуващи 
пространства и джобове за улично озеленяване; 

b.12. Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения в натоварените шумово зони. 
 
c) Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване 

на обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото 
замърсяването, както и с цел повишаване на информираността на 
населението; 

 От съществено значение за решаване на проблемите, свързани с подобряване на 
акустичната среда е процесът на информиране и включване на населението и 
неправителствените организации в процеса на вземане на решения, свързани с 
ограничаването и предотвратяването на шума в околната среда. Не трябва да се забравя, 
че жителите на общината от една страна са обект на защита, но от друга страна, чрез 
своята дейност, генерират шум в околната среда. В тази връзка е изключително важно да се 
повиши обществената култура и съзнание и да се изгради екологонасочено гражданско 
поведение, включващо следните прости принципи: 
 да не се натиска клаксона и да не се форсира двигателя без нужда; 
 да не се усилва звука на стереоуредбата;  
 автомобилите да се поддържат технически изправни; Да се осигури парньорство и се 
засили контрола на пунктовете за годишен технически преглед на автомобилите и по 
отношение на излъчвания шум от изпускателните им уредби. 
 да се спазват стриктно правилата за движение, включително ограниченията на 
скоростта; Да се осигури парньорство с органите от КАТ да организират регулярни проверки 
на автомобилите; 
 да се предпочита велосипедния или градския транспорт пред личните моторни 
превозни средства; 
 
За постигането на тези цели е необходимо да се реализират следните дейности: 
 
c.1. Изграждане, поддържане и развитие на публично достъпен портал към 
притежаваната от Община Бургас система за непрекъснат мониторинг на шум в 
градска среда. Порталът следва да бъде интернет базиран, свободно достъпен и 
непрекъснато актуализиращ се и поддържан. Обхватът на покритие на мониторингови 
терминали е препоръчително постепенно да се разширява – (i) посредством поетапното 
увеличаване на техния брой (към момента, те са общо 3 броя), както и (ii) чрез 
периодичната им релокация и позициониране на нови акустично релевантни позиции (по 
схема и методика, разработени от разработчика на СКШ на агломерация Бургас).  

c.2. Провеждане на информационни кампании за обществеността, в това число 
ежегодно организиране на “Седмица на мобилността” и “Ден без автомобили”, като 
стремежът е да се включат най-разнообразни обществени групи. 

c.3. Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки 
гражданин може да допринесе за снижаване на нивата на шум. 

c.4. Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по 
въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от 
контролните органи.  

c.5. Публикуване в Интернет страницата на общината на актуална информация за 
състоянието на акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази област. 
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Осигуряване на необходимите финансови средства за реализиране на мерките 
за редуциране на шума; 
 

Осъществяването на техническите мерки от Плана за действие, свързани с 
инвестиции в сфери като пътни настилки, озеленяване на градски зони, велоалеи и други не 
са насочени единствено към редуциране на шума в околната среда, а имат много  
по-широкообхватни цели като подобряване на пътната мрежа, цялостно подобряване на 
жизнената среда в населените места и др. В тези случаи, шумът може да играе само 
спомагателна роля, например при приоритизирането на обектите в общинската 
инвестиционна програма. Тези мерки могат да се осъществят чрез реализация на проектите 
и дейности, предвидени в ИПГВР и финансирани от новата Оперативна програма „Региони 
в растеж”. 

Финансирането на мерки, като инспектиране и контрол на обектите, източници на шум 
в околната среда, в рамките на компетенциите на общинските власти; създаване и 
поддържане на база данни за акустичната среда, на територията на агломерация Бургас; 
информиране на обществеността следва да се осигури от общинския бюджет.  
 
d) Мониторинг и контрол за изпълнение на Плана за действие за редуциране на 

шума в околната среда. 
 Системата за мониторинг и контрол на община Бургас трябва да работи в тясно 
взаимодействие с другите компетентни власти – РЗИ - Бургас, РИОСВ - Бургас, МВР – КАТ 
Пътна Полиция.  
 Предвид факта, че Планът за действие за редуциране на шума в околната среда е 
част от общинската програма за опазване на околната среда, системата за мониторинг, 
отчет и актуализацията на Плана следва да се осъществява по реда, предвиден в 
общинската програма за опазване на околната среда. За целта е необходимо ежегодно да 
се изготвя отчет по изпълнение на Плана, който да бъде предоставян на РИОСВ-Бургас. 
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9. ФОРМУЛИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ (ДЕЙСТВИЯ) ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В КРАТКОСРОЧНА, 
СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 
И/ИЛИ ИНСТИТУЦИИ, СРОКОВЕ, СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ  
(т. 9 според чл. 17 (1)от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите 
Карти за Шум и към Плановете за действие) 

А. Като продължение от анализа в т. 8, както и с оглед изходните данни от СШК на 
Агломерация  Бургас (цитирани по-горе в изложението), както и на заключенията в ОУП на 
гр. Бургас, а също така базирайки се на критериите за гъстота на население, брой жители 
изложени на наднормени шумови нива, концентрация (географска) на жилищни, учебни 
сгради, както и сгради за здравно обслужване на населението, разположение на основни 
зелени площи в града, се предлага следното разделение на мерките и плановете на 
действие за редукция на нежеланото наднормено ошумяване в градската среда: 
 
Табл. 9.1 Обобщение на предлаганите мерки (действия) 

Период 

Фокус - райони 
с гранични 
стойности за 
L24 > …dB(A) 

Географско приоритетното приложение на мерките 

Кратко-
срочен 
 
2013-
2018 

65 dB(A) 
 

LAmaxсамолети  
< 85 dB(A) 

Градска централна част, пътен трафик; 
Кв. Сарафово, пътен трафик, летище Бургас; 
К-с „Изгрев“, к-с „Славейков“, самолето-движения; 
(фокус – пътен трафик, жилищни зони, „специални” сгради) 
Райони: Център: бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Демокрация“, 
бул. „Сан Стефано“; кв. Сарафово; к-с „Славейков“, к-с 
„Изгрев“. 

Средно-
срочен 
 
2018-
2022 

60 dB(A) 
 

LAmaxсамолети  
< 85 dB(A) 

Според разпоредбите на Закона за шума и в 
съответствие с Европейската Шумова Директива, преди 
анализ и предложение на мерки и планове за действие в 
този времеви период, следва Община Бургас да възложи 
за изпълнение и да приеме нова (актуализирана) 
Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията (процес, 
повтарящ се на всеки 5 години)! 
Разширение на обхвата (географски) с обхващане на другите 
гъсто населени райони на агломерация Бургас (покрай 
основните артерии, както и подложени на инцидентни и 
постоянни самолетни облитания). 

Дълго-
срочен 
 
2022-
2026 

60 dB(A) 
 

LAmaxсамолети  
< 85 dB(A) 

Според разпоредбите на Закона за шума и в 
съответствие с Европейската Шумова Директива, преди 
анализ и предложение на мерки и планове за действие в 
този времеви период, следва Община Бургас да възложи 
за изпълнение и да приеме нова (актуализирана) 
Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията (процес, 
повтарящ се на всеки 5 години)! 
Разширение на обхвата – с фокус върху цялостната защита 
на т. нар тихи райони. (пътен / самолетен трафик) 

* LAmaxсамолети  - шум от самолети 
Взимайки в предвид характера на градската среда и възможността за прилагане на 

основните шумови мерки, възможностите, които считаме, че са реалистични са активните 
противошумови мероприятия, най-вече около цитираните по-горе основни транспортни 
артерии в буферите на зоните за L24 > 65 dB(A), както и постоянен акцент върху самолетния 
трафик -  LAmaxсамолети < 85 dB(A). Други мерки, които биха могли да се предвидят са 
допълнителни противошумови бариери, залесителни пояси, насипи, пренасочване на 
движение, противошумова пътна настилка. Със значим ефект са противошумови 
мероприятия от тип промяна структура на пътна мрежа и нови транспортни връзки. 
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Б. Окончателен вариант на предлаганите Планове за действие: 

№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

9Б.1.1 Изготвяне на ежегодни планове за 
инспектиране и контрол за спазване 
изискванията на Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на Община 
Бургас. 

Община Бургас 
– чл. 15, ал.1, 
т.2 от ЗЗШОС 

Постоянен Общински бюджет. 

Липсва информация за 
финансова оценка. 

Провеждане на ефективна общинска 
политика, насочена към намаляване 
на шума в околната среда. 

9Б.1.2 Определяне на времеви графици за работа на 
фирмата, занимаваща се със сметопочистване 
и сметоизвозване, по начин щадящ съня на 
жителите на Община Бургас. 

Oбщина Бургас 
– чл. 15, ал.1, т 

2 от ЗЗШОС 

Постоянен Общински бюджет. 

Липсва информация за 
финансова оценка. 

Провеждане на ефективна общинска 
политика, насочена към намаляване 
на шума в околната среда. 

9Б.1.3 Създаване на общинска база данни за 
състоянието на акустичната среда и 
източниците на шум на територията на 
Общината. 

Oбщина Бургас, 
РЗИ - Бургас, 

РИОСВ - Бургас, 
„Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт 
Мениджмънт” 
АД – Наредба 

54/2010 

Постоянен Общински бюджет. 

Липсва информация за 
финансова оценка. 

Информация за акустичната среда на 
територията на Община Бургас. Ще 
служи като основа при актуализиране 
на шумовата карта и целенасочено 
прилагане на планове за действие. 

9Б.1.4 Ежегодно актуализиране на кратковременните 
собствени измервания на шум в 45 бр. 
верификационни пункта, както и поддържане на 
постоянния периодичен процес на 
осъвременяване на стратегическата база за 
провеждане на политики относно редукция на 
шума в околната среда - Стратегическата 
Шумова Карта на агломерация Бургас и 
респективните планове за действие към нея. 

Oбщина Бургас Постоянен Общински бюджет. 

Липсва информация за 
финансова оценка. 

Поддържане на актуални данни за 
акустичната среда на територията на 
Община Бургас. Ще служи като 
основа при провеждане на 
целенасочените политики на Община 
Бургас. 

9Б.1.5 /А/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Въвеждане на нови трасета за излитане, 
кацане и облитане над град Бургас (в действие 
от Лято 2013 г.). Мярката следва да се 
анализира и изчисли допълнително – след 
натрупване на реални статистически данни 
(в края на летния активен сезон). 

Oбщина Бургас, 
РВД, „Фрапорт 
Туин Стар 
Еърпорт 

Мениджмънт” 
АД 

2014 Общински бюджет. 
Ориентировъчна 
финансова оценка: 

50 000.00 лв. 

Информация за акустичната среда на 
територията на Община Бургас. Ще 
служи като основа при актуализиране 
на шумовата карта и целенасочено 
прилагане на планове за действие. 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

9Б.1.6 /Б/  „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Разширяване обхвата на собствения 
мониторинг на шума на Летище Бургас, 
базиран на автоматична корелация на 
измерваните шумови нива с радарните и 
полетни данни. Въвеждане на ефективен 
собствен контрол и система на санкции при 
нарушения. Мярката следва да се утвърди и 
конкретизира от ГВА, след инициатива и по 
заявка на Община Бургас и Летище Бургас. 

„Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт 
Мениджмънт” 

АД 

2013-2018 Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
концесионера на 
Летище Бургас. 

 

Провеждане на ефективна политика, 
насочена към намаляване на шума в 
околната среда в следствие 
дейността на Летище Бургас. 

9Б.1.7 /В/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Изграждане на нова коса писта. Реализирането 
на този проект в бъдеще ще отклони част от 
пристигащите и заминаващите самолети от 
района на летището, което се очаква 
значително да намали площта, подложена на 
неблагоприятна акустична среда. 

„Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт 
Мениджмънт” 

АД 

2013-2022 Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
концесионера на 
Летище Бургас. 

 

Предвиждана редукция на 
изложените над пределно 
допустимите гранични стойности за 
LАмакс (> 85dB) граждани с 
приблизително 40-50%. 
Провеждане на ефективна политика, 
насочена към намаляване на шума в 
околната среда в следствие 
дейността на Летище Бургас. 

9Б.1.8 /Г/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Въвеждане, прилагане и мониторинг на 
забрана за нощни кацания и излитания до и от 
Летище Бургас. 

„Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт 
Мениджмънт” 

АД, 
ГВА - РВД 

2013-2018 Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
концесионера на 
Летище Бургас  

/ ГВА - РВД. 

Предвиждана редукция на 
изложените над пределно 
допустимите гранични стойности за 
LАмакс (> 85dB) граждани – над 11000 
жители. 

9Б.1.9 Развитие на система за непрекъснат 
мониторинг на шума в градската среда 
(посредством закупуване и монтиране в 
подходящи локации на допълнителни шумови 
измервателни терминали). 

Община Бургас Постоянен Общински бюджет 
Ориентировъчна 
финансова оценка: 

150 000.00 лв. 

Информация за акустичната среда на 
територията на Община Бургас. Ще 
служи като основа при актуализиране 
на шумовата карта и целенасочено 
прилагане на планове за действие. 

9Б.2.1 Подобряване на системата за градски 
транспорт – нов маршрут на бързата автобусна 
линия по продължението на бул. „Сан 
Стефано", чрез обособено трасе с физически 
сегрегирани ленти, което осигурява: 
безконфликтно преминаване на автобусите на 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

Съгласно 
срока в 

Интегрира
н градски 
транспорт 
(ИГТ) на 

Необходимите 
средства са 

предвидени в рамките 
на финансирането за 
изпълнение на проекта 
за Интегриран градски 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. Реализация на ИГТ 
на гр. Бургас и на проекти по 
Оперативните програми. 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

светофарно регулираните кръстовища с бул. 
"Христо Ботев" и бул. „Стефан Стамболов" 

гр. Бургас. транспорт (ИГТ) на  
гр. Бургас. 

9Б.2.2 Контрол за изпълнение на изискването за 
отчитане на фактора „шум” при разработване 
на различни сценарии за развитие на 
транспортно-комуникационната система 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

Постоянен Не са необходими 
допълнителни 

финансови средства 

9Б.2.3 Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през зоните с повишен пътен трафик 
9Б.2.3.1. Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара 

Бургас за връзка на бул.”Проф.Якимов” с 
ул.“Крайезерна”, към п.в. "Юг" посока Средец и 
Созопол и от Созопол и Средец към Варна и 
София по бул. "Проф. "Я. Якимов", с дължина 
1 200 м. Реализацията на този проект, т. нар. 
„малък обход” като цяло ще облекчи 
движението по посока Южното Черноморие и 
изграждане на велоалея. 

Община Бургас  
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

2015 г. – 
съгласно 
срока в 

проекта по 
оператив-

ната 
програма 

Оперативна програма, 
16 млн. лв. 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. Реализация на 
проект по Оперативните програми.  
Преразпределяне на трафика и 
облекчаване на движението към 
Южното Черноморие и обратно. Не 
може да бъде направена конкретна 
прогноза в стойностно изражение, 
поради липсата на статистически 
данни, за подобен тип мероприятия, 
на Европейско и национално ниво. За 
остойностяване на очаквания ефект е 
необходимо да бъде направено 
социологическо изследване за оценка 
нагласите на обществото за 
използване на паркингите, 
велосипедните алеи и др. 

9Б.2.3.2 Продължение на улица ”Янко Комитов” до 
улица ”Струга” по плана на Промишлена зона 
“Север” – в два етапа и изграждане на 
велоалея. 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

2014 г. Не са необходими 
допълнителни 

финансови средства – 
предвидени са в 
инвестиционната 

програма на общината.

9Б.2.3.3 Обновяване на площад „Тройката“ и 
изграждане на подземна улица под площада, 
свързваща улиците „Княз Борис I“ и 
„Ген. Гурко“, организиране на пешеходно 
движение, велоалеи и велопаркинги. 

Община Бургас 
чл. 22, ал.1, т.3 
от ЗЗШОС   

2014 г. Финансирането е по 
Схема за предоставя-
не на безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO001/1.4 -
09/2012: "Зелена и 
достъпна градска 

среда" по Оперативна 
програма "Регионално 
развитие" 2007 - 2013. 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. Реализация на 
проект по Оперативните програми. 
Подобряване на транспортното и 
организиране на пешеходното и 
велосипедното движение. Не може да 
бъде направена конкретна прогноза в 
стойностно изражение, поради 
липсата на статистически данни. 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

9Б.2.4 Поставяне на нова улична настилка; поставяне 
на нова тротоарна настилка; Изграждане на 
бордюри, удобни и за хора в неравностойно 
положение, майки с деца и колички и 
велосипедисти; Поставяне на табели и знаци. 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

Съгласно 
срока в 
плана за 
градско 
възстано-
вяване и 
развитие 
(ПГВР) на 
гр. Бургас. 

Финансово 
обезпечаване чрез 

Оперативните програ-
ми за реализация на 
ИПГВР на гр. Бургас 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. Реализация на ПГВР 
на гр. Бургас.  
 
Не може да бъде направена 
конкретна прогноза в стойностно 
изражение, поради липсата на 
статистически данни, за подобен тип 
мероприятия, на Европейско и 
национално ниво. За остойностяване 
на очаквания ефект е необходимо да 
бъде направено социологическо 
изследване за оценка нагласите на 
обществото за използване на 
паркингите, велосипедните алеи и др. 

9Б.2.5 Поставяне на улична маркировка, изкуствени 
неравности, светофарни уредби (подмяна, 
където е необходимо), пътни знаци и 
светлоотразители, енергоефективно улично 
осветление; Поставяне на видеонаблюдение. 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС  

9Б.2.6 Избор на ефективни решения за паркирането и 
гарирането – Обособяване на регламентирани 
паркоместа, чрез джобове и поставяне на 
маркировка; Изграждане и ремонтиране на 
паркинги; Изграждане на буферни паркинги на 
входните и изходните артерии на общината, 
свързани със спирки на градския транспорт. 

Община Бургас 
– чл. 22, ал.1, 
т.3 от ЗЗШОС 

9Б.2.7 Изграждане на пешеходни зони и велосипедни 
алеи - Изграждане на пешеходни алеи, подходи 
и пешеходни надлези, поставяне на пешеходни 
светофари и пешеходна маркировка. 

Община Бургас– 
чл. 22, ал.1, т.3 
от ЗЗШОС  

9Б.2.8 Ограничаване скоростта на движение по 
отделни улици, където е установено 
значително превишение на граничните 
стойности на шума. 

Община Бургас 
- чл. 22, ал.1, т.3 
от ЗЗШОС; ОД 
МВР Бургас 

Сектор ПП - КАТ 
– чл.19  

Постоянен Общински бюджет. Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
 

9Б.2.9  Разширяване и рехабилитация на 
ул. „Крайезерна“ и изграждане на велоалея. 
 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 

ИПГВР на 
гр. Бургас. 

Финансово 
обезпечаване чрез 

Оперативните програ-
ми за реализация на 
ИПГВР на гр. Бургас 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. Реализация на 
ИПГВР на гр. Бургас. 

9Б.2.10  Залесяване на свободни площи и изграждане 
на озеленителни пояси – Почистване от 
отпадъци и изпълнение на улично 

Община Бургас– 
чл. 22, ал.1, т.3 
от ЗЗШОС 

Съгласно 
срока в 
ПГВР на 

Финансово 
обезпечаване чрез 
Оперативните 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората.Реализация на 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

озеленяване; Ремонт на съществуващи 
пространства и джобове за улично 
озеленяване. 

гр. Бургас програми за 
реализация на ИПГВР 

на гр. Бургас 

ИПГВР на гр. Бургас. 

9Б.2.11 Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения 
9Б.2.11.1 Мярка BC1 

МБАЛ, Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център за 
спешна медицинска помощ - ул. „Ст. 
Стамболов“, размери 110 m / 0.15 m / 4.00 m

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

176 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас. 

9Б.2.11.2 Мярка BC2 
СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“,  
размери 100 m / 0.15 m / 4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, 
ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“,  
размери 160 m / 0.15 m / 4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, 
ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“,  
размери 150 m / 0.15 m / 4.00 m; 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

656 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас. 

9Б.2.11.3 Мярка BC3 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. 
Стамболов“, размери 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

208 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 

9Б.2.11.4 Мярка BC4  
ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“,  
размери 80 m / 0.15 m / 4.00 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

128 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 

9Б.2.11.5 Мярка BC5 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, 
Диспансер за онкологични заболявания, 2ДКЦ - 
бул. „Демокрация“, 
размери 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

208 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 

9Б.2.11.6 Мярка BC6 
ЦДГ № 17 "Раковина", ул. „Христо Ботев“,  
размери 120 m / 0.15 m / 4.00 m; 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

192 000.00 лв.

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 

9Б.2.11.7 Мярка BC7 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. 
„Сан Стефано“,  
размери 90 m / 0.15 m / 4.00 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

144 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

9Б.2.11.8 Мярка BSAR 
Кв. Сарафово, Изграждане на “Шумозащитна 
стена на участък от път І-9 между „Летище-
Бургас” и кв.„Сарафово”, гр. Бургас” с обща 
дължина 2480 m / 0.15 m / 3 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2015 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

2 976 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас 

9Б.2.11.9 Саниране на специалните и жилищните сгради 
– използване на изолационни материали 
осигуряващи освен енергиина ефективност и 
шумозащита. 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 
10 976 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Бургас. 
Постигане на резултантен ефект за т. 
нар. “специални сгради” в обхват на 
до 70% обща редукция на L24 (само в 
комбинация с подходящи 
климатизиращи с-ми и цялостна 
сградна топлинна автоматизация) – 
по изследователски данни за 
материали с минимален коефициент 
на Rw=20 dB(A).  

9Б.3. Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване на обществената култура и съзнание по 
проблемите на шумовото замърсяването, както и с цел повишаване на информираността на населението 

9Б.3.1 Изграждане, поддържане и развитие на 
публично достъпен портал към притежаваната 
от Община Бургас система за непрекъснат 
мониторинг на шум в градска среда. Порталът 
следва да бъде интернет базиран, свободно 
достъпен и непрекъснато актуализиращ се и 
поддържан. Обхватът на покритие на 
мониторингови терминали е препоръчително 
постепенно да се разширява – (i) посредством 
поетапното увеличаване на техния брой (към 
момента, те са общо 3 броя), както и (ii) чрез 
периодичната им релокация и позициониране 
на нови акустично релевантни позиции (по 
схема и методика, разработени от 
разработчика на СКШ на агломерация Бургас).  

Община Бургас Постоянен Общински бюджет. Изграждане на устойчиви модели на 
гражданско поведение 

9Б.3.2 Провеждане на информационни кампании за 
обществеността, в това число ежегодно 
организиране на “Седмица на мобилността” и 

Община Бургас Постоянен Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Изграждане на устойчиви модели на 
гражданско поведение 
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№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв.  

Очакван ефект 

“Ден без автомобили”, като стремежът е да се 
включат най-разнообразни обществени групи 

9Б.3.3 Подготовка и издаване на материали 
(листовки, брошури) с информация как всеки 
гражданин може да допринесе за снижаване на 
нивата на шум. 

Община Бургас Постоянен Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Граждански принос за намаляване на 
шумовото замърсяване 

9Б.3.4 Ежегодно обобщаване и анализиране на 
постъпилите жалби от гражданите по 
въпросите на шума в околната среда и 
резултатите от предприетите проверки от 
контролните органи.  

Община Бургас Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна общинска 
политика, насочена към намаляване 
на шума в околната среда 

9Б.3.5 Публикуване в Интернет страницата на 
общината на актуална информация за 
състоянието на акустичната среда, проблеми, 
проекти и инициативи в тази област. 

Община Бургас Постоянен Общински бюджет Повишаване на обществената 
информираност; Изпълнение на 
задълженията съгласно Глава III 
„Информиране и участие на 
обществеността” на ЗЗШОС 
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10. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА, НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА 

ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И РЕДУЦИРАНЕ БРОЯ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЯКА ОТ ФОРМУЛИРАНИТЕ МЕРКИ (т. 10 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието 
на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) на моделираните и изчислени мерки: края на таблицата 

№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури (”конфликтно 
представяне”, т. е. L24 > 60 dBA  
/ LАмакс > 85 dBA за сам. шум). 

Анализ ефект – население, разпределение 
на шумови контури (”конфликтно 
представяне”, т. е. L24 > 60 dBA  
/ LАмакс > 85 dBA за сам. шум). 

Мярка BC1 
МБАЛ, Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания, 1ДКЦ, Център за спешна медицинска помощ - 
ул. „Ст. Стамболов“, 110 m / 0.15 m / 4.00 m 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита лечебно заведение. 

Мярка BC2 
СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“, 100 m / 0.15 m / 4.00 m 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ -  
ул. „Ст. Стамболов“, 160 m / 0.15 m / 4.00 m 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ -  
бул. „Демокрация“, 150 m / 0.15 m / 4.00 m 

Мярка със значителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита лечебно/учебно заведение. 

Мярка BC3 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. Стамболов“, 
130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита учебно заведение. 

Мярка BC4  
ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“,  
80 m / 0.15 m / 4.00m 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен – относно  редукция 
брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита учебно заведение. 

Мярка BC5 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, Диспансер за 
онкологични заболявания, 2ДКЦ - бул. „Демокрация“,  
130 m / 0.15 m / 4.00 m 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита лечебно заведение. 

Мярка BC6 
ЦДГ № 17 "Раковина", ул. „Христо Ботев“, 
120 m / 0.15 m / 4.00 m; 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита учебно заведение. 

Мярка BC7 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров -  
ул. „Сан Стефано“, 90 m / 0.15 m / 4.00 m 

Мярка с умерен ефект – относно редукция в 
ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители / специални 
сгради. Защита учебно заведение. 

Мярка BSAR 
Кв. Сарафово, BarSarafovoC/E/W 2480 m / 0.15 m / 3.00 m 

Мярка със значителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – значителна  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради).  
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№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури (”конфликтно 
представяне”, т. е. L24 > 60 dBA  
/ LАмакс > 85 dBA за сам. шум). 

Анализ ефект – население, разпределение 
на шумови контури (”конфликтно 
представяне”, т. е. L24 > 60 dBA  
/ LАмакс > 85 dBA за сам. шум). 

Мярка BCR 
Център 

Мярка със значителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – значителна  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради).  

/А/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Въвеждане на нови трасета за излитане, кацане и облитане 
над град Бургас (в действие от Лято 2013 г.)  
Мярката следва да се анализира и изчисли допълнително – 
след натрупване на реални статистически данни (в края на 
летния активен сезон). 

Поради невъзможност за точна количествена 
идентификация на предлаганата и вече 
действаща мярка (компетенция – ГВА / РВД), 
на този етап тя не може да бъде оценена 
като ефект.  

Поради невъзможност за точна количествена 
идентификация на предлаганата и вече 
действаща мярка (компетенция – ГВА / РВД), 
на този етап тя не може да бъде оценена 
като ефект.  

/Б/  „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Разширяване на системата за собствения мониторинг на 
шума на Летище Бургас, базиран на автоматична корелация 
на измерваните шумови нива с радарните и полетни данни. 
Въвеждане на ефективен собствен контрол и система на 
санкции при нарушения.  
Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след 
инициатива и по заявка на Община Бургас и Летище Бургас. 

Неприложимо – за източник “самолетен 
шум”. 

Поради невъзможност за точна 
конкретизация на предлаганата мярка, на 
този етап тя не може да бъде оценена като 
ефект.  

/В/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Изграждане на нова коса писта. Реализирането на този 
проект в бъдеще ще отклони част от пристигащите и 
заминаващите самолети от района на летището, което се 
очаква значително да намали площта, подложена на 
неблагоприятна акустична среда. 
Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след 
инициатива и по заявка на Община Бургас и Летище Бургас. 

Неприложимо – за източник “самолетен 
шум”.  

Предвиждана редукция на изложените над 
пределно допустимите гранични стойности за 
LАмакс (> 85dB) граждани с приблизително 40-
50% (5000 жители). 

Мярка със значителен ефект – значителна 
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради). 

/Г/ „Самолетен шум” – Летище Бургас 
Въвеждане, прилагане и мониторинг на забрана за нощни 
кацания и излитания до и от Летище Бургас. 

Неприложимо – за източник “самолетен 
шум”.  

Предвиждана редукция на изложените над 
пределно допустимите гранични стойности за 
LАмакс (> 85dB) граждани – над 11000 жители. 
Мярка със значителен ефект – значителна 
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради). 

Други – организационни мерки (Вж. горната основна т. 9 
от настоящия проект) 

Поради невъзможност за точно техническо-
акустично  моделиране на предлаганите 
допълнителни организационни мерки, не е 
предложен анализ за конкретен ефект.  

Поради невъзможност за точно техническо-
акустично  моделиране на предлаганите 
допълнителни организационни мерки, не е 
предложен анализ за конкретен ефект.  
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Фиг. 10.1 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24, 

ошумена площ (кв.м.) 
 

 
Фиг. 10.2 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24 dB(A), 

шумова експозиция 
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Фиг. 10.3 Тегловен коефициент, ошумено население LAмакс db (A) – самолетен шум: 
редукция шум (население) LAмакс dB(A), денонощие 

След детайлни изчисления и анализи на различните предварителни мерки за 
планове за действие за намаление на шума в краткосрочен аспект, следните изводи са 
определящи: 

‐ От стратегическа гледна точка (за планиране и максимално ефективно целенасочено 
определяне на обезшумителни мерки), изводът е, че глобалните мерки, които са 
ЗАСТЪПЕНИ В ПО-ГОЛЯМ МАЩАБ са мерките със значителен ефект). 

‐ Със значителен ефект са предлаганите мерки за източник “Самолетен шум” – коса 
писта, забрана на нощни полети. 

‐ Локалните „не-мащабни” мерки по поставяне на противошумови бариери са с 
незначителен глобален ефект за града, но с умерен такъв за локално приложение 
(особено важно при защита на детски, лечебни заведения, както и на „горещи” зони с 
многобройни оплаквания). 

‐ Не са предложени мерки по редукция на шума с т. нар. „зелени зони” (предвидени по 
ОУП), тъй като те са с незначителен ефект (освен ако тези зони не са комбинирани с 
противошумови диги и гъсто специализирано залесяване – мерки, които практически 
са невъзможни за разглежданите райони – Вж. и Приложение № 3). 
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11. ПОДРЕЖДАНЕ ПО ПРИОРИТЕТ НА ОТДЕЛНИТЕ МЕРКИ СПОРЕД 

ОЧАКВАНОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА, 
НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТ 
НАСЕЛЕНИЕТО ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ГРАЖДАНИ 
(т. 11 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

След въвеждане на предложените предварителни мерки към Плана за действие за 
управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация 
Бургас в софтуера за разработване на СКШ, техният ефект върху реалната редукция на 
ошумяването по площи и брой засегнато население беше оценен и подреден във низходящ 
приоритетен порядък – цитиран в следващите подточки А и Б. 

 
А. Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на  

отделни групи от населението: 

РАЙОН / МЯРКА 
ОЦЕНКА ефект (население - в бр.) – намаление броя на засегнатите граждани (в буферния 

район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване със стойности на L24 > 60 dBA 
(„конфликтно представяне”) 

Мярка № BSA 150,00 
Мярка № BCR 740,00 
Мярка № BC2 71,00 
Мярка № BC3 33,00 
Мярка № BC5 20,00 
Мярка № BC6 2,00 
Мярка №BC1 7,00 
Мярка № BC4 2,00 
Мярка № BC7 1,00 

Б. Приоритетно подреждане според намаляване на площта на  
„надгранично” ошумяване: 

РАЙОН / МЯРКА 
ОЦЕНКА ефект (площ – в % х 10-1) – относително намаление площа на ошумената 

територия (в буферния район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване със стойности 
на L24 > 60 dBA („конфликтно представяне”) 

Мярка № BSA 71774,00 
Мярка № BCR 2078,00 
Мярка № BC2 928,00 
Мярка № BC3 645,00 
Мярка № BC5 185,00 
Мярка № BC6 70,00 
Мярка №BC1 46,00 
Мярка № BC4 5,00 
Мярка № BC7 4,00 

В. Приоритетно подреждане според редукция шум в участъка, % L24, dB (A) 
РАЙОН / МЯРКА Редукция шум в участъка, % L24, dB (A) 

Мярка № BSA 46,81 
Мярка № BCR 0,61 
Мярка № BC2 12,66 
Мярка № BC3 9,06 
Мярка № BC5 2,51 
Мярка № BC6 1,08 
Мярка №BC1 0,55 
Мярка № BC4 0,06 
Мярка № BC7 0,05 
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12. ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
(т. 12,13 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и  
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

На 25.09.2013 г., от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бургас се проведе 
обществено обсъждане на разработения проект на План за действие към 
Стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация Бургас. Г-жа 
Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ при Община Бургас 
откри общественото обсъждане и даде думата на експертите от фирмата изпълнител, за да 
запознаят присъстващите с проекта на Плана за действие, в който са формулирани 
приоритетните проблеми, които трябва да бъдат решени и необходимите действия и 
заложени мерки за подобряване на акустичната обстановка, а именно за намаляване и за 
предотвратяване на шума в околната среда. 

Инж. Борис Михайлов – управител на „СПЕКТРИ“ ЕООД и ръководител на екипа 
разработил Плана за действие към СКШ на агломерация Бургас изнесе подробна 
презентация пред присъстващите за разработения План за действие към СКШ. 

След представянето г-жа Николова даде възможност на присъстващите да зададат 
своите въпроси към експертите, както и да изкажат своите забележки, препоръки и 
становища по така предложения План. 

Г-жа Божана Петрова запита по какъв начин са избрани локациите за разположение 
на 3-те бр. стационарни станции за провеждане на мониторинг на шума в околната среда. 

Инж. Милчо Георгиев – представител на СПЕКТРИ ЕООД обясни, че изборът за 
разположение за мониторинговите станции е съобразен при разработването на 
Стратегическата карта за шума с цел да се обхване шумовото натоварване, причинено от 
пътния и самолетния трафик. 

Г-жа Маринета Николова обясни, че основни източници на шум за агломерация 
Бургас са пътния и въздушния трафик, и че поради тази причина най-натоварените 
територии се явяват големи възлови кръстовища, основните пътни артерии на Бургас, както 
и комплексите „Славейков“ и „Изгрев“, подложени на високи нива на шум причинени от 
прелитащите над комплексите самолети. Тя отбеляза, че с промяната от месец май тази 
година на трасетата на излитане и кацане на самолетите на летище Бургас се наблюдава 
драстично подобрение на акустичната обстановка. Към момента не може да бъде направен 
конкретен анализ, т.к. е необходимо да приключи летния сезон, за да може данните да се 
съпоставят с данните от предходната година. Г-жа Николова поясни, че за положителния 
резултат и намаление на нивата на шум от прелитащите самолети над комплексите може да 
се съди и от категорично намалелия брой подадени жалби и сигнали, като отбеляза с 
особена важност, че за 2013 г. няма нито една постъпила писмена жалба, а само няколко 
сигнала подадени от граждани по „горещия телефон“ на Община Бургас. Независимо от 
това е отчетено, че при неблагоприятни метеорологични условия около 20% от кацащите и 
излизащите самолети прелитат над територията на града. 

Г-жа Атанаска Николова отбеляза, че независимо от подобрената към момента 
акустична обстановка Община Бургас изрично е настоявала да залегне като краткосрочна 
мярка в Плана за действие към СКШ прекратяването на нощните полети на самолети. 
Отбеляза, че в краткосрочен аспект е залегнала и друга мярка – изграждане на 
шумозащитна бариера за кв. Сарафово, за която към момента има изготвени работни 
проекти и Община Бургас е в пълна готовност за стартиране на проекта. В момента се 
провеждат разговори с Летище Бургас и Агенция „Пътна Инфраструктура“ за постигане на 
тристранно споразумение за съвместно финансиране на проекта. Реализацията на 
предложената мярка за изграждане на шумозащитна преграда в района на БСУ – от страна 
на бул. „Ст. Стамболов“ и ул. „Сан Стефано“ е много спорна и проблематична, предвид 
собствеността на имота – цялата територия е собственост на Църквата. 

Г-жа Адриана Андреева – представител на Българска Фондация „Биоразнообразие“ 
предложи на експертите да се обмисли вариант дали не е по-добре и ефективно залагане 
на мерки по ограничаване и намаляване на скоростта на движение на МПС, промяна на 
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организацията и режима на движение по пътищата и др. вместо изграждането на 
шумоизолиращи бариери в активна градска среда. 

Г-жа Атанаска Николова – обърна внимание, че с изпълнявания към момента 
мащабен проект на Община Бургас за Интегриран градски транспорт всички тези мерки са 
съобразени и предвидени с цел намаляване на шумовото натоварване от пътния трафик. 

Д-р Любка Павлова – представител на РЗИ Бургас, разясни че след извършени 
реални измервания в ЦДГ № 17 „Раковина“ находяща се на ул. Христо Ботев“ са 
регистрирани еквивалентни нива на шум, които значително превишават допустимите норми 
и впредвид, че не е предвидена мярка за този район в Плана предложи да бъде обърнато 
специално внимание и да бъде предвидено изграждане на залесителен пояс. 

Г-жа Галина Байчева – началник отдел „УК“, Община Бургас, обърна внимание че в 
Плана за действие липсва информация за конкретните отговорности при изпълнение на 
мерките, за координация между различните институции и предложи да бъде изготвено като 
приложение към Плана за действие. 

Г-жа Милена Василева – представител на Фрапорт Туинстар Мениджмънт АД 
отбеляза, че ще представят официално становище по представения Проект на План за 
действие към СКШ на агломерация Бургас в законоустановения срок. 

Г-жа Шенай Ходжа – представител на РИОСВ Бургас – отбеляза, че РИОСВ Бургас 
няма забележки по предложения План за действие. 

Г-жа Атанаска Николова подчерта отново за липсата на част в Плана, която касае 
управлението и изпълнението на мерките с конкретните отговорности и функции. Отбеляза, 
че не е направена оценка на ефекта от изпълнението на всички мерки. Подробно е оценен 
ефекта само за шумозащитните бариери. Подчерта, че за да бъдат реализирани дадени 
мерки преди това трябва добре да е анализиран и оценен ефекта от прилагането на 
различни видове мерки. Липсват конкретни предложения и препоръки за озеленителните 
пояси – височина, плътност, вид на зеленината. 
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13. ПРОЕКТИ, КОИТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРЕДВИЖДАТ ДА 

РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЕКТИ, 
СЪДЪРЖАЩИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ТИХИТЕ ЗОНИ 
(т. 14,15 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и  
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Бургас, предприети  за 
постигане на допустимите норми за шумово натоварване в околната среда, са 
систематизирани и разписани като политика в разработената Стратегическа карта за шум на  
Община Бургас през 2010 г. 

Приетият на 21.07.2011 г. от Общински съвет Бургас ОУП на гр. Бургас предвижда 
изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с преминаването на транзитните 
потоци автомобили през градското ядро на Бургас. На национално ниво е заложена връзка 
между магистралите „Тракия” и „Черно море” с изграждане на връзка между тях южно от с. 
Рудник. В краткосрочен аспект тежкотоварните автомобили се отклоняват през бул. “Проф. 
Якимов” – СО МАТ - ул. “Крайезерна” – светофар до стадион „Черноморец” за транзитно 
преминаващите. 

 
13.1 Изграждането на нова и поддръжката на съществуващата пътна инфраструктура 

е основен ангажимент на община Бургас със сериозен социално-икономически и екологичен 
ефект. В Плана за развитие на Община Бургас 2007 – 2013 г. по приоритет 3, специфична 
цел 3.1. “Развитие на транспортната мрежа в Община Бургас” е заложено изграждането на 
обходен маршрут за тежкотоварни автомобили и транзитно движение. 

 
13.2 Промяна в транспортната схема на Община Бургас по проект „Интегриран 

обществен транспорт” по ОП „Регионално развитие“, в резултат на подписан договор на 
26.11.2010 г. с МРРБ за реализация на стойност 67 млн. Евро. Обособяване на специални 
ленти за движение на нова автобусна линия, която почти напълно да покрие периметъра на 
пет от сега съществуващите, като маршрутът й ще започва от „Меден рудник”, ще се движи 
покрай езерото „Вая” – градски център – посока север; изграждане на интермодален 
терминал за пътници до ЖП гара и отсечка /виадукт – мостово съоръжение/, която да е част 
от специално трасе за автобуси. Маршрутът на бързата автобусна линия по 
продължението на бул. „Сан Стефано" да е в обособено трасе с физически сегрегирани 
ленти, което осигурява: безконфликтно преминаване на автобусите на светофарно 
регулираните кръстовища с бул."Христо Ботев" и бул. „Стефан Стамболов". Необвързаност 
на времето за пропътуване на БРТ, спрямо насищането на трафика в пиковите часове, което 
дава възможност за точно спазване на разписанието, избягвайки задръстванията. 

 
13.3 Обновлението на автобусния парк се включва в проекта в комбинация с 

допълнителни инвестиции – замяна на съществуващия автобусен парк (работещ с дизелово 
гориво) с нови дизелови автобуси и такива на гориво  CNG; Център за контрол на трафика; 
Мрежа от велосипедни алеи; Замяна на Автобусния терминал в „Меден Рудник“; 
Осигуряване на Централна автобусна спирка на улица „Сан Стефано“; Осигуряване на 
Мултимодален транспортен терминал на мястото на съществуващата Автобусна гара Юг, 
както и Междуградски автобусен терминал и зона за паркиране на мястото на 
съществуващото депо на „Бургасбус”. 

 
13.4 Проект за подмяна на съществуващата и удължаване на тролейбусната мрежа е  

разработен от общинският превозвач „Бургасбус” ЕООД. Инвестициите са в размер на  
201 хил. лв.; проектът стартира през м. декември 2010 г., новият маршрут минава по 
улиците „Ив. Вазов”, „Булаир”, „Демокрация”, „Дунав”, „Ст. Стамболов”, „Сан Стефано”, „Хр. 
Ботев” и „Ив. Вазов”. По този начин се предоставя удобна транспортна връзка за жителите 
на к-с „Меден Рудник” с района на Морската градина и ЦГЧ. Новоизграденото трасе е с 
дължина 5.8 км., като общо новата тролейбусна линия е с дължина 22.9 км. Проектът изцяло 
е в синхрон с Проекта за Интегриран градски транспорт. 
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13.5 Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” по плана на 
Промишлена зона “Север”, гр. Бургас. Предвид инвестиционната политика на община Бургас 
и наличния финансов ресурс, обектът ще се изпълнява на два етапа: І етап - улица „Янко 
Комитов ” от кръстовището с ул. „Лазар Маджаров” в югоизточна посока; ІІ етап - улица 
„Янко Комитов” в югоизточна посока до ул. „Струга”. III етап на обекта включва изграждане 
на естакада-надлез над ул. "Одрин" и жп коловози, връзки на естакадата с ул. "Крайезерна" 
в посока от бул. "Проф. Я. Якимов" към п.в. "Юг" посока Средец и Созопол и от Созопол и 
Средец към Варна и София по бул. "Проф. "Я. Якимов". Основните пътни направления по 
бул. "Проф. Я. Якимов", ул. "Одрин" и ул. "Крайезерна" са съобразени със съществуващата 
улична мрежа и са в съответствие с плана за улична регулация (Срок за реализация - 2014 
г.). 

 
13.6 Рехабилитация на надлез „Вл. Павлов“ на път I-97 (Е-87) гр. Бургас, изграждане 

на шумозаглушителна стена – ляво и дясно платно. Дължина на екрана от северозападната 
страна – 81 м. с височина 3.28 м и дължина на екрана от югоизточната страна (откъм 
жилищните блокове) – 222 м, с височина 2.78 м. Шумозащитните екрани са изпълнени от 
модулни звукопоглъщащи панели. 

 
13.7 Предстоящо обновяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна улица 

под площада, свързваща улиците „Княз Борис“ I и „Ген. Гурко“, като целта е транзитно и 
безконфликтно преминаване на автомобилния трафик под пешеходните пространства и 
свързването на западните жилищни квартали с Приморския парк и да се осъществи връзка 
между двата най-отдалечени булеварда в централна градска част – "Княгиня Мария Луиза" 
и "Димитър Димов". Предвидени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на 
надземната част от обекта. Проектът предвижда още максимално запазване и обогатяване 
на зелените площи и на едроразмерната растителност, както и поставяне на каскадни 
цветарници. Площадното пространство ще бъде на едно ниво с градското обзавеждане – 
пейки, плочки и др. В проекта са включени още шест обекта: - Пешеходна зона ул. 
"Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация" - Ансамблов паметник на архитектурата, 
който ще предложи комфорт на преминаване, разнообразно озеленяване и акценти в 
средата чрез архитектурни форми и водни ефекти. Проектът за модернизация на площад 
"Тройката" е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда" по Оперативна програма 
"Регионално развитие" 2007 – 2013 (Срок за изпълнение – до края на 2014 г). 

 
13.8 Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на 

бул.”Проф.Якимов” с ул.”Крайезерна”, с дължина 1 200 м. осигуряващ извеждането на 
транзитния поток извън територията на градското ядро на Бургас и облекчаващ 
натоварването на съществуващите два броя надлези. Проектното решение на бул. ”Проф. 
Якимов”, ул.”Одрин” и ул. ”Крайезерна” в ситуация е съобразено със съществуващото 
положение и съответства на плана за улична регулация. Обща стойност - 16 млн. лв. 
Реализацията на този проект, т.нар. „малък обход” като цяло ще облекчи движението по 
посока Южното Черноморие. Средствата са по линия на Оперативните програми, а за 
реализирането му има издадено строително разрешение (Срок за реализация - 2015 г.) 

 
13.9 Обновление на пътен възел „Летище Бургас“ - „Сарафово“.  Изграждане на 

“Шумозащитни стени на участък от път І-9 между „Летище-Бургас” и кв. Сарафово,  
гр. Бургас”: - шумозащитна стена върху мостовото съоръжение с дължина 198 м, и височина 
3 м; - шумозащитна стена върху терен покрай пътното платно с обща дължина 1841 м и 
общата височина на стената 3 м; - шумозащитна стена покрай отбивките към и от кв. 
Сарафово с обща дължина 441 м и общата височина на стената - 3 м (Срок на изпълнение 
до 2015 г.). 
 

13.10 В дългосрочен аспект на дейностите, Община Бургас в рамките на проект по 
ОП «Регионално развитие» разработва Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Бургас, както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в 
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градовете, е с период на действие през следващия програмен период на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. В процеса на разработването на ИПГВР на 
Бургас са определени следните зони за въздействие: 

- Зони с потенциал за икономическо развитие (ИК) 
ИК3 – ИК1 Промишлени зони „Север“ и „Лозово“; ИК2 – Промишлена зона „Юг“ и 

Пристанище Бургас (Карго Терминал, Терминали „Запад“ и 2А), кв. Акациите и кв. Победа. 
- Зони за публични функции с висока обществена значимост (П): 
П – ЦГЧ, кв. „Възраждане“, Пристанище Бургас (Терминал „Изток“), Приморски 

парк / Парк „Езеро“, Атанасовска коса. 
Част от етапите на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на град Бургас е и изготвянето на подробни устройствени планове на частите от 
града, определени като „зони за въздействие“.  

– Дейностите по плана за градско възстановяване и развитие на град Бургас 
включват: <> Поставяне на нова улична настилка; поставяне на нова тротоарна настилка;  
<> Изграждане на бордюри, удобни и за хора в неравностойно положение, майки с деца и 
колички и велосипедисти; <> Обособяване на регламентирани паркоместа, чрез джобове и 
поставяне на маркировка; <> Поставяне на табели и знаци; <> Изграждане и ремонтиране 
на паркинги; <> Почистване от отпадъци и засаждане на улично озеленяване; <> Ремонт на 
съществуващи пространства и джобове за улично озеленяване; <> Поставяне на улична 
маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби (подмяна, където е необходимо), 
пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно улично осветление; <> Поставяне на 
видеонаблюдение; <> Изграждане на пешеходни алеи, подходи и пешеходни надлези, 
поставяне на пешеходни светофари и пешеходна маркировка; <>  Поставяне на  дигитални 
датчици на софтуерна система за управление и информация - по първостепенната улична 
мрежа; <> поставяне на дигитални, информационни и комуникационни табла; • Изграждане 
на междуселищен терминал на Автогара Запад; • Изграждане на буферен паркинг: • 
обвързаност между ЮПЗ и СПЗ - до стадион Черноморец и ул. Спортна; • разширяване и 
рехабилитация на ул. „Крайезерна“, рехабилитация на железопътната инфраструктура - 
релси; и др. 
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14. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ (т. 16 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и 
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
А. Индикатор № 1: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничното 

тотално ошумяване на площта в района на анализ, в % - ТКредА. 
 

Изчисление на коефициента: , където КА1 е общата 

надгранично ошумена площ в кв.м - в района на анализ преди прилагане на предлаганата 
конкретна обезшумителна мярка, а КА2 е общата надгранично ошумена площ в кв.м - в 
района на анализ след прилагане на мярката. 

 
Б. Индикатор № 2: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничната 

тотална шумова експозиция на броя население (обитатели) в района на анализ, в бр. 
жители - ТКредБ.  
 

Изчисление на коефициента: , където КБ1 е общият 

брой население с надгранично ошумяване - в района на анализ преди прилагане на 
предлаганата конкретна обезшумителна мярка, а КБ2 е общият брой население с 
надгранично ошумяване - в района на анализ след прилагане на мярката. 

 
Подробно визуализирано представяне на индикаторите за изпълнение на всяка мярка 

от плана за действие и очакваните резултати са показани графично в таблица за: Оценка, 
визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки и планове за действие (в 
краткосрочен аспект). 
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15. РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 

НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС  
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ДОКЛАДВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ) 

Планът за действие за управление на шума в околната среда на агломерация Бургас е 
разработен съгласно изискванията на „Закон за защита от шума в околната среда“, Обн., ДВ, бр. 74 от 
13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г. и „Наредба за изискванията към разработването и съдържанието 
на стратегическите карти за шум и към плановете за действие“, Обн. ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г. от 
СПЕКТРИ ЕООД. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на разработване на „План за действие към Стратегическа карта на шума на 
агломерация Бургас“ е определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез 
измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда. Създадената 
стратегическа шумова карта дава възможност за акустичното планиране на Агломерация Бургас чрез 
разработването на плановете за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в 
околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за 
шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване 
стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са 
надвишени. Също така стратегическата шумова карта, представя един цялостен поглед върху 
територията на агломерация Бургас по отношение на шумовото натоварване и осигурява 
възможността за планиране и развитие на тихите зони за отдих и почивка и на жилищните комплекси 
за пребиваване на населението. 
 Крайната цел на стратегическата шумова карта и на плановете за действие е създаване на 
здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез 
разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и планиране на градските 
зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШУМ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ 
Показателите за шум са дневно Lден, вечерно Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на 

шума. Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа), вечерният 
период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 
23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа). 
Граничните стойности на нивата на шума са дадени в таблицата по долу (Табл.0). 

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях  

№ Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях  

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)
Lден Lвечер Lнощ L24 

1 Жилищни зони и територии  55 50 45 55 
2 Централни градски части  60 55 50 60 
3 Територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик  
 

60 
 

55 
 

50 
 

60 
4 Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и транспорт 
 

65 
 

60 
 

55 
 

65 
5 Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55 66 
6 Производствено-складови територии и зони 70 70 70 76 
7 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 45 
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 44 
9 Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 45 

10 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 42 

Като допълнителен показател за шума се използва LАмакс - за територии подложени на 
въздействието на авиационен шум. Той представлява максималното ниво над дадена територия. 
Граничната стойност на LАмакс е 85 dB(A). Допълнително за целите на генериране на т. нар. 
„конфликтни карти” се използва изчисления индекс на специфични гранични стойности на L24 - по 
следната формула: L24= 10*lg[(12*10Lден/10 + 4*10(Lвечер+5)/10 + 8*10(Lнощ+10)/10)/24]. 

1. Описание на агломерация Бургас (местоположение, площ, население), основни източници на 
шум, свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шум) 

Град Бургас е най-големият град в Югоизточна България и е разположен на черноморския 
бряг, в Бургаския залив, върху плоска равнина, известна като бургаска плоча. Разположен е на площ 
от 253,644 дка с географски координати 42°29´ с.ш. и 27°29´ и.д. Бургас се намира на 389 км от 
София, на 272 км от Пловдив, на 30 км от Слънчев бряг и на 350 км от Истанбул. Средната му 
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височина е 17 м над морското равнище. Климатът е умерено континентален с ясно изразено морско 
влияние. Лятото е обикновено приятно и свежо, благодарение на постоянния бриз. Дневните летни 
температури са средно 26.4°С, а тези на морската вода – 24.7°С. Зимата е мека, в повечето случаи 
без снеговалежи. През зимния сезон средната температура на въздуха е 4.6°С, а тази на водата – 
7.4°С.  

Община Бургас е с над 200 хил. души население (по данни от преброяване 01.02.2011 г. 
населението на общ. Бургас е 209 615 души). Бургас е регионален и общински център и е един от 
основните логистични пунктове на Общоевропейския транспортен коридор №VІІ, както и четвъртият 
по големина град в България. Територията на Община Бургас в обхвата на Общия устройствен план 
(ОУП) е 254,929 дка. Бургас се нарежда втори сред българските административни области по 
промишлен потенциал. Бургас е важен индустриален, търговски, транспортен и туристически център. 
Функциите на град Бургас, като логистичен и опорен пункт по евроазиатските транспортни коридори и 
особено в морския транспорт, определят специфичен елемент за икономиката на града - “морската 
индустрия”. Бургаското пристанище е най-голямото в страната, с единствения нефтен терминал на юг 
от Балкана, с добре развита железопътна и шосейна мрежа. Бургаската ж.п. гара е крайна гара от 
републиканската ж.п. линия „Бургас – Карнобат“. Гарата е с развита структура с голям брой 
индустриални ж.п. коловози, обслужващи промишлените зони и пристанище Бургас. Бургаското 
летище се гордее с най-добрите атмосферни условия на Балканския полуостров и е единственото, 
приспособено да приема свръхзвукови самолети. Натоварването му с пътникопоток е сезонно, най-
активно в летния сезон, предвид превозването на голям брой туристи, посещаващи Южното 
Черноморие. Бургас е туристически център. Градът е важно икономическо, транспортно, културно и 
образователно средище за цялата страна.  

Основните проблеми на град Бургас по отношение на шума са: Постоянно нарастване на  
броя на МПС при съществуващата улична и пътна мрежа; Променени условия и интензивен 
туристически поток на български туристи с лични МПС, преминаващи през града. Дългогодишните 
наблюдения на шума в околната среда от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) – БУРГАС 
показват, че най-голям дял в оформянето на цялостния акустичен режим в населеното място заема 
транспортният шум.  

2. Органи на местната власт, отговорни за изпълнението на мерките 
Съгласно чл.15, ал.1, от Закона за защита от шума в околната среда, Кметовете на общините 

определят длъжностните лица от общинската администрация за контрол на дейностите, свързани с 
ограничаване на шумовите нива в околната среда.  

3. Анализ и оценка на шумовото натоварване през последните 5 години 
Акустичната среда на община Бургас, се формира основно от автомобилния трафик и 

частично през летния период от самолетния трафик (изразено чрез максималното ниво на шум по 
„скала А“ (LAmax) на територията на жилищните райони по трасето на кацане/излитане над Бургас). 

Общинска администрация Бургас не подценява проблема с шума и в този смисъл са 
предприети следните действия: 
‐ Още през 2011 г. изпреварващо спрямо сроковете, заложени в Закона за защита от шума на 
околната среда е разработена Стратегическа карта за шум /СКШ/ на агломерация Бургас; 
‐ Провеждат се дългогодишни наблюдения на шума в околната среда от: Регионална здравна 
инспекция (РЗИ) – БУРГАС. Информация за мониторинга на транспортния шум: 

Почти всички от общо 37 пунктове, контролирани от РЗИ - Бургас, са регистрирани 
еквивалентни нива шум, които значително превишават допустимите норми. На пунктовете, 
разположени на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик /14 
пункта/ през 2012 г. са измерени средни нива на звуково налягане от 56 dB/A/ до 75 dB/A/. Същите 
нива са отчетени и през 2011 г. Средночасовата интензивност на автомобилното движение в тази 
група от контролни пунктове е висока и варира от 353 до 3733 МПС/час.  

Отчетените шумови нива за последните пет години в пунктовете от тази група са с 10 до 14 
dB/А/ над граничните стойности. Налице е трайно шумово замърсяване, като основните причини за 
повишените нива на шум се дължат най-вече на: висока интензивност на автомобилния трафик 
особено през пиковите часове на деня; липса на изграден обходен маршрут за извеждане на 
основния поток транзитно преминаващи МПС по околовръстни пътни артерии; минимално разстояние 
между сградите и пътните платна. Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в 
града, което влияе негативно като цяло върху здравето на населението. 

На пунктовете, разположени на територии, подложени на въздействието на железопътен 
транспорт, установените средни еквивалентни нива на шум запазват стойностите от 2011 - 75 dB/A/, 
при гранична стойност за този тип територия 65 dB/A/. Средночасовата интензивност на 
автомобилното движение в тази зона е висока и е около 2630 МПС/час. На пунктовете, разположени 
на територии, подложени на въздействието на авиационен шум, намиращи се в кв. Сарафово не са 
установени превишавания на граничните стойности на нивата на шум за тази територия от 65 dB/A/. 
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Измерените средни стойности са около 50 dB/A/, както и през 2011 г. Средната интензивност на 
въздушния трафик е от 13 до 17 /час, като се наблюдава леко завишение в сравнение с 2011 г.  

В пунктовете, разположени на територии с промишлени източници на шум, са измерени 
средни звукови нива през периода септември-октомври 2012 г. от 54 до 75 dB/A/, при норма 70 dB/A/. 
Средночасовата интензивност на автомобилното движение е от 65 до 3020 МПС/час, спрямо 106 до 
1927 МПС/час през 2011 г. 

В пунктовете, разположени в жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим, 
измерените средни еквивалентни шумови нива, остават без промяна  спрямо за 2011 г., и са от 45 до 
60 dB/A/, при гранична стойност 55 dB/A/. Средночасовата интензивност на преминаващи МПС в тази 
група пунктове може да определим като средна за контролния пункт – 293 МПС/час, като е намаляла 
спрямо 2011 г. Останалите пунктове са в зони с нисък автомобилен трафик и източници на 
промишлен шум. 

Измерените средни нива на шум в пунктовете в зони за обществен и индивидуален отдих 
се запазват същите както през 2011 г. – 44, 45 dB/A/, при гранична стойност 45 dB/A/. Констатираният 
акустичен комфорт в контролните пунктове от тази група се дължи на тяхното разположение, което е 
изцяло в озеленени зони, както и на липсващия в тях автомобилен трафик. 

В зони за лечебни заведения на пункт МБАЛ бул. „Ст. Стамболов” е измерена средна 
стойност на ниво шум 76 dB/A/ за 2012 г., както и през предходната 2011 г., при ПДН 45 dB/A/. 
Шумовото натоварване в тази зона остава трайно завишено през последните години. Причини за 
високите звукови нива са близостта на лечебното заведение до изключително натоварената пътна 
артерия бул. „Ст. Стамболов”, вливащия се в нея автомобилен поток от ул. „Струга”, интензивният 
обществен градски транспорт, както и липсата на шумопоглъщащи съоръжения в района.  

В зоната за научно-изследователска дейност са установени средни стойности на шумовото 
натоварване за 2012 г. от 51 dB/A/, както и през предходната 2011 г., при гранична стойност 45 dB/A/. 
Измерените еквивалентни нива на шум превишават ПДН с 6 dB/A/, въпреки че се наблюдава 
намаляване на средночасовата интензивност на автомобилния трафик от 51 МПС/час през 2011 г. на 
25 МПС/час през 2012 г. 

Въпреки това като цяло акустичната обстановка в града остава непроменена. В по-голямата 
част от контролните пунктове измерените средни еквивалентни нива на шум надвишават граничните 
стойности. От характеристиките на всички пунктове за пробонабиране е видно, че основни източници 
на шум продължават да бъдат: изключително натоварения транспортен трафик на автомобили, липса 
на обходни пътища за транзитно-преминаващи транспортни средства извън града, минимално 
разстояние между сградите и пътните платна, недостатъчното екраниране на транспортния шум, 
строителните и ремонтни дейности в града и не на последно място шумът от увеселителните 
заведения, особено през летния туристически сезон. 

Както е известно Летище Бургас е най-големият обект в сферата на транспорта, разположен 
на територията на Община Бургас, чиято експлоатация създава проблеми с наднорменото шумово 
замърсяване от излитащи и кацащи самолети, а с това и риск за здравето на хората. В този смисъл 
през последните няколко години са предприети следните действия: 

Поставяне на четири броя терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума на общински сгради; 

През 2010 г., във връзка с реализацията на проекта за „Разработване на стратегическа карта 
за шум в околната среда”, Община Бургас пусна в експлоатация измервателна система от последно 
поколение за непрекъснат мониторинг и контрол на шума в околната среда тип ENM. Системата към 
момента разполага с 3 бр. стационарни измервателни терминала. 

Според данните от РЗИ – Бургас се констатира: утежнена акустична обстановка в града и 
трайно шумово замърсяване във всички зони с изключение на тези за обществен и индивидуален 
отдих. Броят на контролните пунктове с най-високи нива в диапазона от 73-77 dB/A/ се е увеличил от 
12 в предходната 2011 г. до 17 за 2012 г., с което е нарушена тенденцията от последните пет години 
към намаляване. От друга страна е намалял броят на пунктовете със средни шумови нива в диапазон 
от 68-72 dB/A/ в сравнение с предходната 2011 г. от 11 на 6, а тези с измерени стойности в диапазон 
до 58 dB/A/ остава без значителна промяна спрямо 2011 г. 

4. Анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум 
Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в големите 

градове, породен от развитието на промишленото производство, на пътническите, товарните и 
въздушните транспортни средства и масовият градски транспорт. Дългогодишните изследвания 
показват, че нивото на шума в последните години нараства с 1 dB годишно и надминава граничните 
стойности за съответните населени територии. Промяната на транспортните средства с такива с 
подобрени шумови характеристики се компенсира с почти двойно нарастване на моторизацията.  

А). Източник „пътен” трафик: 
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Висока интензивност на пътния трафик. Постоянно нарастване на броя на МПС при 
съществуващата уличната и пътна мрежа, които не са променяни; Движение в режим на тръгване и 
спиране и неспазване на ограниченията за скорост (особено по най-ошумените трасета – основните 
булеварди и отсечки); Спирките на градския транспорт са разположени по периферията на 
жилищните комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях; Съществуващата организация 
на движение и недостатъчният брой обособени зони за паркиране, задръстват градската среда; В 
начален етап е предоставянето на възможности за алтернативни видове транспорт – основно 
велосипеден транспорт; Транзитното движение преминава през територията на града, натоварва и 
без това натовареното улично движение; Липса на нормативно подсигурена база за регулярни 
технически прегледи и въвеждане на Европейски изисквания за максимални прагове на генериран 
шум за превозните средства; Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в 
проектите за нови сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на 
шум фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните градски магистрали; Пътна настилка с ниски показатели по отношение на 
предаване на шума, липса на бариери и активни противошумови мерки за зоните с предполагаема 
приоритетна шумова защита (тихи зони, учебни и лечебни заведения). 

От друга страна, оценката на Общия устройствен план на град Бургас показва, че пътната 
мрежа е с претоварено движение в резултат на нарастване на моторизацията за последните 5 
години. Задръстванията са най-големият градски проблем, а оттам и нарастване на шумовото 
замърсяване в резултат на движение в режим на постоянно тръгване и спиране. Необходимост от 
регулиране на трафика и пропускателната способност на кръстовищата. 

Съществен фактор върху ошумяването на Община Бургас от пътен трафик е натовареността на 
кварталните и локалните улици.  

Б). Източник „ж. п.” трафик: 
Релсови трасета и ж.п. мотриси с ниски показатели по отношение на предаване и генериране на 

шум; Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на 
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за влаковете, движещи по ж.п. 
трасетата на общината; Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в 
проектите за нови сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на 
шум фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните ж.п. трасета. 

Ж.П. трафикът поражда локално ниво на шум в зоните покрай които преминава ж.п. линията. 
В). Източник „въздушен” трафик: 
Основните причини за системното превишаване на граничните стойности на шума в следствие 

от дейността на Летище Бургас са: липса на противошумов завой за излитащите и кацащите 
самолети; липса на утвърдени противошумови трасета и липса на въведена система за контрол и 
санкции на отклоняващи се самолети за к-с „Изгрев“ и к-с „Славейков“; липса на контрол и санкции в 
резултат на ошумяване от въздухоплавателни средства в резултат на изградена система за 
мониторинг на т.нар. „самолетен шум” – т.е. непрекъсната корелация на измерени стойности на шума 
с реално подаване на полетни и радарни данни; все още на Летище Бургас се разрешават нощни 
полети – факт директно водещ до значително надгранично ошумяване на занижените нощни 
гранични стойности на шума. 

Съществен сезонен локален източник на шум в околната среда са опериращите граждански 
въздухоплавателни средства на Летище Бургас, които пораждат ниво на шум над граничната норма, 
за жилищните зони, намиращи се под трасето на излитане и кацане.  

По отношение на акустичното натоварване от промишлеността на територията на Община 
Бургас, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на шумово замърсяване. 

Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в 
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Изграждането на открити 
развлекателни заведения и заведения за хранене в комбинираните зони за отдих и обитаване, води 
до неблагоприятно нарастване на шумовото въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези 
райони. 
5. Резюме на резултатите от стратегическите карти за шум 

Методите за изчисляване и измерване използвани при изготвянето на стратегическата карта за 
шум на агломерация Бургас, съответстват на препоръчителните от Европейската комисия (Директива 
2002/49/ЕС) – за пътен трафик – според стандарта XPS31-133; за железопътен трафик – RMR  
[“Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96”]; за въздушен трафик – посредством метода 
“ECAC.CEAC Doc 29”; за промишленост – посредством метода за изчисление ISO 9613-2. 

Използвани са следните основни общи параметри: изчисления на картите на шума на височина 
4 м и мрежа с размер 10 x 10 м; Създаден е компютърен ГИС модел на целия град.  

В следващата таблица е направена съпоставка на превишаването на граничните стойности на 
шума по източници за LДЕН И LНОЩ ЗА НАЙ-СИЛНО ИЗЛОЖЕНА ФАСАДА И ЗА ТИХА ФАСАДА: 
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Очакван брой хора Lден  [dBA] Lнощ  [dBA]
Най-силно изложена фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70
Пътен трафик 43543 66800 45796 6785 1930 68699 39413 5389 1502 76 
ЖП ТРАФИК 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПРОМИШЛЕНОСТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ВЪЗДУШЕН ТРАФИК – Lamax - 1238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Очакван брой хора Lден  [dBA] Lнощ  [dBA]
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Пътен трафик 807 3297 3842 400 217 3538 3564 319 176 13 
ЖП ТРАФИК 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ПРОМИШЛЕНОСТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ВЪЗДУШЕН ТРАФИК – Lamax - 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Към разработените „Стратегически шумови карти“ е приложена графична презентация – 
карти, показващи стойността на шумовия индикатор Lден (24 h) и Lнощ  (23-07 h) съответно за: 
автомобилен трафик, ЖП трафик, въздушен трафик и промишленост. 

За показателя Lден – броят жилища и броят жители, изложени на шум от пътен трафик са 
съответно 57096 жилища и 125639 жители и 217 специални сгради, няма жилища изложени на шум от 
железопътен трафик и от промишленост; броят жилища и броят жители, изложени на шум от 
авиационен трафик са съответно 5302 жилища, 11238 жители и 11 специални сгради за показателя 
LAmax. 

За показателя L24 – най-силно изложена фасада, 201964 жители са изложени на шум от 
пътен трафик и 201 жители са изложени на шум от железопътен трафик; броят жители, изложени на 
шум от авиационен трафик са 87886, и съответно 11238 за показателя LAmax; 

 За показателя L24 – тиха фасада, 8563 жители, изложени на шум от пътен трафик и 6 жители 
изложени на шум от железопътен трафик, няма жилища изложени на шум от промишленост; броят 
жители, изложени на шум от авиационен трафик са 10 и съответно 104 за показателя LAmax; 

За показателя Lнощ – най-силно изложена фасада, 159927 жители, изложени на шум от пътен 
трафик и 134 жители, изложени на шум от железопътен трафик, а за  показателя Lнощ – тиха фасада, 
8437 жители, изложени на шум от пътен трафик, 3 жители, изложени на шум от железопътен трафик, 
и 3445 жители, изложени на шум от промишленост. 

 За показателите Lден и Lнощ, съществува съпоставка на големия брой жители изложени на 
шум от пътен трафик, също така е голям броя жители изложени на шум от въздушен трафик. 

6. Предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване към момента, както и мерки в 
процес на подготовка, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони. 

‐ Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Бургас, предприети за постигане 
на допустимите норми за шумово натоварване в околната среда, са систематизирани и разписани 
като политика в разработената Стратегическа карта за шум на Община Бургас през 2010 г.: 

‐ Поставяне на четири броя терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт” АД за измерване и регистриране на шума в околната среда от въздухоплавателни 
средства, монтирани върху сгради общинска собственост;  

‐ Оценката на шумовото замърсяване в околната среда на Община Бургас се извършва и чрез 
три шумови терминала (тип ENM, производство на фирма Brüel & Kjær – Дания) монтирани от 
изпълнителя на шумовата карта на Община Бургас – СПЕКТРИ ЕООД; 

‐ Забранено е и извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради 
и в близост до тях между 14,00 – 16,00 часа и между 22,00 – 08,00 часа. Забранява се и поставяне на 
външни озвучителни уредби извън туристическите и увеселителни обекти; 

‐ Според ОУП се предвижда изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с 
преминаването на транзитните потоци автомобили през градското ядро на Бургас. На национално 
ниво е заложена връзка между магистралите „Тракия” и „Черно море” с изграждане на връзка между 
тях южно от с. Рудник. 

‐ Промяна в транспортната схема на Община Бургас по проект „Интегриран обществен 
транспорт” по ОП „Регионално развитие“. Проектът предвижда обновяване на автопарка за 
обществен транспорт; обособяване на специални ленти за движение на нова бърза автобусна линия; 
изграждане на интермодален терминал за пътници до ЖП гара и отсечка /виадукт – мостово 
съоръжение/, която да е част от специално трасе за автобуси; Център за контрол на трафика; Мрежа 
от велосипедни алеи; 

‐ Общинският превозвач „Бургасбус” ЕООД разработи проект за подмяна на съществуващата и 
удължаване на тролейбусната мрежа. 

Реализирането на тези проекти, в т.ч. подмяната на по-шумния и замърсяващ градската 
среда остарял градски автомобилен транспорт с нови автобуси и тролейбуси, ще реши 
проблемите с трафика, чистотата на въздуха и ще намали нивата на шума в града. 
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‐ Изграждане и поддържане на инфраструктурата: В Капиталовата програма за 2010 г. и 
2011 е включено асфалтиране и асфалтокърпежи на улици – подобряване на уличната и пътната 
инфраструктура; Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най–натоварени 
пътни артерии; Благоустроени са пространства във всички жилищни комплекси на Бургас; в 
озеленените площи са внесени 100 бр. нови дръвчета и 300 бр. декоративни храсти. Във връзка с 
програмата и политиката на „Овергаз Изток” ЕАД от дружеството са внесени и засадени 6 000 бр. 
дръвчета; В Община Бургас е разработена и се изпълнява Програма за енергийна ефективност. 
Мерките от програмата предвиждат подмяна на остарялата дървена дограма на училища, детски 
градини и обществени сгради с пластмасова, с което освен ефект по отношение икономии за 
отопление се постига и шумоизолиращ ефект; Реализиран е работният проект за обект “Пътен възел 
Бургас – Средец – Созопол”, т.нар. „Детелина”. 

Предстоящо изграждане и поддържане на инфраструктурата 
– Изграждането на нова и поддръжката на съществуващата пътна инфраструктура е основен 

ангажимент на община Бургас със сериозен социално-икономически и екологичен ефект. В Плана за 
развитие на Община Бургас 2007 – 2013 г. по приоритет 3, специфична цел 3.1. “Развитие на 
транспортната мрежа в Община Бургас” е заложено изграждането на обходен маршрут за 
тежкотоварни автомобили и транзитно движение. С разработването на ОУП на гр. Бургас е заложено 
изграждането на трасе - обход, който ще реши проблема с преминаването на транзитните потоци 
автомобили през градското ядро на Бургас. 

– Разработеният проект за „Интегриран градски транспорт на гр. Бургас“, определя маршрута 
на бързата автобусна линия по продължението на бул. „Сан Стефано" да е в обособено трасе с 
физически сегрегирани ленти, което осигурява: безконфликтно преминаване на автобусите на 
светофарно регулираните кръстовища с бул. "Хр. Ботев" и бул. „Ст. Стамболов". 
 Краткосрочен/Средносрочен аспект на дейностите: 

– Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на бул. ”Проф. Якимов” с ул. 
”Крайезерна”; Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” по плана на Промишлена 
зона “Север”,гр. Бургас; Рехабилитация на надлез „Вл. Павлов“ на път I-97 (Е-87) гр. Бургас, 
изграждане на шумозаглушителна стена – ляво и дясно платно; Предстоящо обновяване на площад 
„Тройката“ и изграждане на подземна улица под площада, свързваща улиците „Княз Борис“ I и „Ген. 
Гурко“.  

Пътен възел „Летище Бургас“ - „Сарафово“: Изграждане на “Шумозащитна стена на 
участък от път І-9 между „Летище-Бургас” и кв. „Сарафово”, гр. Бургас” 

Дългосрочен аспект на дейностите: Община Бургас в рамките на проект по ОП «Регионално 
развитие» разработва Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас. В 
процеса на разработването ИПГВР на Бургас са определени 3 вида зони за въздействие: Зони с 
преобладаващ социален характер (С); Зони с потенциал за икономическо развитие (ИК); Зони 
за публични функции с висока обществена значимост (П). 

– Дейностите по плана за градско възстановяване и развитие на град Бургас включват: 
<> Поставяне на нова улична настилка; поставяне на нова тротоарна настилка; <> Изграждане на 
бордюри, удобни и за хора в неравностойно положение, майки с деца и колички и велосипедисти; <> 
Обособяване на регламентирани паркоместа, чрез джобове и поставяне на маркировка; <> Поставяне 
на табели и знаци; <> Изграждане и ремонтиране на паркинги; <> Почистване от отпадъци и 
засаждане на улично озеленяване; <> Ремонт на съществуващи пространства и джобове за улично 
озеленяване; <> Поставяне на улична маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби 
(подмяна, където е необходимо), пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно улично 
осветление; <> Поставяне на видеонаблюдение; <> Изграждане на пешеходни алеи, подходи и 
пешеходни надлези, поставяне на пешеходни светофари и пешеходна маркировка; <>  Поставяне на  
дигитални датчици на софтуерна система за управление и информация - по първостепенната улична 
мрежа; <> поставяне на дигитални, информационни и комуникационни табла; • Изграждане на 
междуселищен терминал на Автогара Запад; • Изграждане на буферен паркинг: • обвързаност между 
ЮПЗ и СПЗ - до стадион Черноморец и ул. Спортна; • разширяване и рехабилитация на ул. 
Крайезерна, рехабилитация на железопътната инфраструктура - релси; и др. 

Велосипедни алеи и велопаркинги, пешеходно движение: в рамките на проект 
„Интегриран градски транспорт на гр. Бургас“ ще се реализира като подобект „Изграждане на 
велосипедна мрежа на територията на Община Бургас“. Общата дължина на предвидената 
веломрежа е 20.3 км; 

Изграждане и ремонтиране на паркинги: • ремонт: подземен паркинг под площад Бургаска 
комуна (Операта); паркинг пред ж.п. Гара; паркинг под Съдебна палата - ул. Александровска 101; • 
изграждане: площад Тройката (при възможност едновременно с ремонтиране на ул. 
”Александровска” - ”Ларгото”); при изграждане на зона за обществен достъп към Пристанище 
Бургас; 
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Изграждане на буферен паркинг: • обвързаност между ЮПЗ и СПЗ - до стадион 
”Черноморец” и ул. ”Спортна”; 

Поставяне на знаци за Зона 30км/ч по улици със споделено ползване за велосипедисти (10 
улици) и МПС: • ул. ”Шейново”; ул. ”Гурко”; ул. ”Фердинандова”; ул. ”Сливница”; ул. ”Ал. 
Стамболийски”; ул. ”Цар Иван Шишман”; ул. ”Княз Борис I”; ул. ”Св. Св. Кирил и Методий”; ул. 
”Сливница”; ул. ”Св. Патриарх Евтимий”; 

Дейности за намаляване на въздействието на шум от авиационен трафик: ДП 
„Ръководство въздушно движение“ намалява авиационния шум около Бургас чрез въвеждане на 
изменения в организацията на въздушното пространство в района на летище Бургас от 2 май 2013 г., 
преди началото на летния сезон. При направената промяна на траекториите на трасетата на 
излитане, кацане и прелитане на граждански самолети, опериращи на Летище Бургас и оперирането 
на въздухоплавателните средства от страна на РВД, е необходимо да се извърши ново обследване 
за действителните траектории на трасетата в резултат на оперирането на въздухоплавателните 
средства и натрупване на статистически данни за опериращите самолети. След получаване на 
статистическа информация от РВД за реалното реализирано разпределение на полетите след сезон 
Лято 2013 г., както и отчитайки данните от четирите шумови терминали на „Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт” АД и трите шумови терминала на Община Бургас е препоръчително 
допълнително да се направи оценка на ефекта от промяната на траекториите на трасетата, като се 
актуализира шумовата карта в частта си за акустичното въздействие от опериращите граждански 
самолети на Летище Бургас (както част от плановете за действие към СКШ на агломерация Бургас). 

7. Оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на 
изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване, предвидени в плана за 
действие 

Извършена е оценка на изпълнението на възможни типови мерки за намаляване на броя 
засегнати хора чрез изчисление със софтуера LimA. 

Табл. 7.1 Оценка, визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки и планове за 
действие (в краткосрочен аспект): Легенда: Дължина – L (m); Ширина – В (m); Височина – H (m). 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН SHAPENAME L(m) В(m) H(m) Обект / Локация 

BC1 BC1 BarStambMBAL 110 0.15 4.00 
МБАЛ, Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания, 1ДКЦ, Център за спешна медицинска помощ - 
ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2 

BC2.1 BarStambSBAL 100 0.15 4.00 СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“ 

BC2.2 BarStamHShcl 160 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. 
Стамболов“ 

BC2.3 BarDemokShcl 150 0.15 4.00 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - бул. 
„Демокрация“ 

B3 BC3 BarStamMShcl 130 0.15 4.00 ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. Стамболов“ 
BC4 BC4 BarDemoTShcl 80 0.15 4.00 ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“ 

BC5 BC5 BarDemokSBAL 130 0.15 4.00 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, Диспансер за 
онкологични заболявания, 2ДКЦ - бул. „Демокрация“ 

BC6 BC6.1 BarHRBotev 120 0.15 4.00 ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“ 

BC7 BC7 BarSStefGard 90 0.15 4.00 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. „Сан 
Стефано“ 

BSAR BSAR BarSarafovoC/E/W 2480 0.15 3.00 Кв. Сарафово 
Извършена е оценка на изпълнението на възможни типови мерки за намаляване на броя засегнати 
хора чрез изчисление със софтуера LimA. Симулация и анализ на ефекта е извършен за: 
противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели (височина 4.00 м, ширина 0.15 м и 
дължини съгласно таблицата по-горе). Оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум 
жители в резултат на изпълнението на мерки е дадена в т. 10 и т.11. 

8. Отделяне на районите, в които има превишаване граничните стойности на шума, както и 
формулиране на приоритетните проблеми, които трябва да бъдат решени (включително 
обоснован избор на приоритетни райони, които следва да бъдат обхванати от настоящия план 
за действие) 

Планът за действие е разработен с цел ограничаване на шума на територията на 
агломерация Бургас, за районите, където е установено превишение на граничните стойности на 
нивата на шума, както и запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в 
районите, в които стойностите не са надвишени. 
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Във връзка с осигуряване на добро управление на шума в околната среда на територията на 
общината е необходимо да се работи в посока решаване на следните приоритетни проблеми:  
а) Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по отношение на шума 
от компетенциите на местната власт; 
b) Разработване на комплекс от организационни и технически мерки, целящи редуциране на шума, 
причинен от автомобилния и железопътния транспорт, от промишлени дейности и от локални 
източници; 
с) Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване на 
обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото замърсяването, както и с цел 
повишаване на информираността на населението; 
d) Осигуряване на необходимите финансови средства за реализиране на мерките за редуциране на 
шума; 
е) Мониторинг и контрол за изпълнение на Плана за действие за редуциране на шума в околната 
среда. 

9. Формулиране на необходимите мерки (действия) за подобряване на акустичната обстановка 
в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива, отговорни лица и/или институции, 
срокове, стойност, начин на финансиране 

Прилагането на Плана за действие за редуциране на шума в околната среда включва комплекс 
от мерки, които следва да се изпълнят от общинското ръководство, населението, бизнеса и други 
заинтересовани институции и лица. Финансирането на тези мерки, като инспектиране и контрол на 
обектите, източници на шум в околната среда, в рамките на компетенциите на общинските власти; 
създаване и поддържане на база данни за акустичната среда, на територията на агломерация Бургас; 
информиране на обществеността следва да се осигури от общинския бюджет. Част от тези мерки 
могат да се осъществят чрез реализация на проекти, финансирани целево от държавния бюджет, 
както и от Европейски програми. 

А. Като продължение от анализа в т. 8, се предлага следното разделение на мерките и 
плановете на действие за редукция на нежеланото наднормено ошумяване в градската среда: 
Краткосрочен: 65 dB(A); Средносрочен: 60 dB(A); Дългосрочен: 60 dB(A). 

Б. Окончателен вариант на предлагания План за действие: 
9Б.1.1: Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията на 
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас; 
9Б.1.2: Определяне на времеви графици за работа на фирмата, занимаваща се със сметопочистване 
и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на Община Бургас; 
9Б.1.3: Създаване на общинска база данни за състоянието на акустичната среда и източниците на 
шум на територията на Общината; 
9Б.1.4: Ежегодно актуализиране на кратковременните собствени измервания на шум в 45 бр. 
верификационни пункта, както и поддържане на постоянния периодичен процес на осъвременяване 
на стратегическата база за провеждане на политики относно редукция на шума в околната среда - 
Стратегическата Шумова Карта на агломерация Бургас и респективните планове за действие към нея; 
9Б.1.5: /А/ „Самолетен шум” – Летище Бургас: Въвеждане на нови трасета за излитане, кацане и 
облитане над град Бургас (в действие от Лято 2013 г.). Мярката следва да се анализира и изчисли 
допълнително – след натрупване на реални статистически данни (в края на летния активен 
сезон); 
9Б.1.6: /Б/ „Самолетен шум” – Летище Бургас: Разширяване обхвата на собствения мониторинг на 
шума на Летище Бургас, базиран на автоматична корелация на измерваните шумови нива с 
радарните и полетни данни. Въвеждане на ефективен собствен контрол и система на санкции при 
нарушения. Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след инициатива и по заявка на 
Община Бургас и Летище Бургас; 
9Б.1.7: /В/ „Самолетен шум” – Летище Бургас: Изграждане на нова коса писта. Реализирането на 
този проект в бъдеще ще отклони част от пристигащите и заминаващите самолети от района на 
летището, което се очаква значително да намали площта, подложена на неблагоприятна акустична 
среда; 
9Б.1.8: Развитие на система за непрекъснат мониторинг на шума в градската среда (посредством 
закупуване и монтиране в подходящи локации на допълнителни шумови измервателни терминали); 
9Б.2.1: Подобряване на системата за градски транспорт – нов маршрут на бързата автобусна линия 
по продължението на бул. „Сан Стефано", чрез обособено трасе с физически сегрегирани ленти, 
което осигурява: безконфликтно преминаване на автобусите на светофарно регулираните 
кръстовища с бул. "Христо Ботев" и бул. „Стефан Стамболов"; 
9Б.2.2: Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум” при разработване на 
различни сценарии за развитие на транспортно-комуникационната система; 
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9Б.2.3: Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през зоните с 
повишен пътен трафик; 
9Б.2.3.1: Изграждане на “Надлез над товарна ж.п.гара Бургас за връзка на бул.”Проф.Якимов” с 
ул.“Крайезерна”, към п.в. "Юг" посока Средец и Созопол и от Созопол и Средец към Варна и София 
по бул. "Проф. "Я. Якимов", с дължина 1 200 м. Реализацията на този проект, т. нар. „малък обход” 
като цяло ще облекчи движението по посока Южното Черноморие и изграждане на велоалея.; 
9Б.2.3.2: Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” по плана на Промишлена зона 
“Север” – в два етапа и изграждане на велоалея.; 
9Б.2.3.3: Обновяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна улица под площада, 
свързваща улиците „Княз Борис I“ и „Ген. Гурко“, организиране на пешеходно движение, велоалеи и 
велопаркинги; 
9Б.2.4: Поставяне на нова улична настилка; поставяне на нова тротоарна настилка; Изграждане на 
бордюри, удобни и за хора в неравностойно положение, майки с деца и колички и велосипедисти; 
Поставяне на табели и знаци; 
9Б.2.5: Поставяне на улична маркировка, изкуствени неравности, светофарни уредби (подмяна, 
където е необходимо), пътни знаци и светлоотразители, енергоефективно улично осветление; 
Поставяне на видеонаблюдение; 
9Б.2.6: Избор на ефективни решения за паркирането и гарирането – Обособяване на регламентирани 
паркоместа, чрез джобове и поставяне на маркировка; Изграждане и ремонтиране на паркинги; 
Изграждане на буферен паркинг; 
9Б.2.7: Изграждане на пешеходни зони и велосипедни алеи - Изграждане на пешеходни алеи, 
подходи и пешеходни надлези, поставяне на пешеходни светофари и пешеходна маркировка; 
9Б.2.8: Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено значително 
превишение на граничните стойности на шума; 
9Б.2.9: Разширяване и рехабилитация на ул. „Крайезерна“ и изграждане на велоалея; 
9Б.2.10: Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси – Почистване от 
отпадъци и изпълнение на улично озеленяване; Ремонт на съществуващи пространства и джобове за 
улично озеленяване; 
9Б.2.11: Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения 
9Б.2.11.1: Мярка BC1: МБАЛ, Междуобластен диспансер за онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център 
за спешна медицинска помощ - ул. „Ст. Стамболов“, размери 110 m / 0.15 m / 4.00 m 
9Б.2.11.2: Мярка BC2: СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“, размери 100 m / 0.15 m / 4.00 m; БУ Проф. 
Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“, размери 160 m / 0.15 m / 4.00 m; БУ 
Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“, размери 150 m / 0.15 m / 4.00 m; 
9Б.2.11.3: Мярка BC3: ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. Стамболов“, размери 130 m / 
0.15 m / 4.00 m 
9Б.2.11.4: Мярка BC4: ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“, размери 80 m / 0.15 m / 4.00 m 
9Б.2.11.5: Мярка BC5: СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, Диспансер за онкологични 
заболявания, 2ДКЦ - бул. „Демокрация“, размери 130 m / 0.15 m / 4.00 m 
9Б.2.11.6: Мярка BC6: ЦДГ № 17 "Раковина", ул. „Христо Ботев“, размери 120 m / 0.15 m / 4.00 m; 
9Б.2.11.7: Мярка BC7: 3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. „Сан Стефано“,  размери 90 m / 
0.15 m / 4.00 m 
9Б.2.11.8: Мярка BSAR: Кв. Сарафово, Изграждане на “Шумозащитна стена на участък от път І-9 
между „Летище-Бургас” и кв.„Сарафово”, гр. Бургас” с обща дължина 2480 m / 0.15 m / 3 m 
9Б.3: Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване на 
обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото замърсяването, както и с цел 
повишаване на информираността на населението 
9Б.3.1: Изграждане, поддържане и развитие на публично достъпен портал към притежаваната от 
Община Бургас система за непрекъснат мониторинг на шум в градска среда. Порталът следва да 
бъде интернет базиран, свободно достъпен и непрекъснато актуализиращ се и поддържан. Обхватът 
на покритие на мониторингови терминали е препоръчително постепенно да се разширява – (i) 
посредством поетапното увеличаване на техния брой (към момента, те са общо 3 броя), както и (ii) 
чрез периодичната им релокация и позициониране на нови акустично релевантни позиции (по схема и 
методика, разработени от разработчика на СКШ на агломерация Бургас).  
9Б.3.2: Провеждане на информационни кампании за обществеността, в това число ежегодно 
организиране на “Седмица на мобилността” и “Ден без автомобили”, като стремежът е да се включат 
най-разнообразни обществени групи 
9Б.3.3: Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки гражданин 
може да допринесе за снижаване на нивата на шум. 
9Б.3.4: Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по въпросите на 
шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи.  
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9Б.3.5: Публикуване в Интернет страницата на общината на актуална информация за състоянието на 
акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази област. 

10. Анализ на очакваното подобряване на акустичната обстановка, намаляване експозицията 
на отделните групи от населението и редуциране броя на засегнатото население в резултат на 
изпълнението на всяка от формулираните мерки Съпоставителен анализ на очакваното 
подобрение е даден на следващите графики. 

След детайлни изчисления и анализи на различните предварителни мерки за планове за 
действие за намаление на шума в краткосрочен аспект, следните изводи са определящи: 

‐ От стратегическа гледна точка (за планиране и максимално ефективно целенасочено 
определяне на обезшумителни мерки), изводът е, че глобалните мерки, които са ЗАСТЪПЕНИ В ПО-
ГОЛЯМ МАЩАБ са мерките със значителен ефект). 

‐ Локалните „не-мащабни” мерки по поставяне на противошумови бариери са с незначителен 
глобален ефект за града, но с умерен такъв за локално приложение (особено важно при защита на 
детски, лечебни заведения, както и на „горещи” зони с многобройни оплаквания). 

‐ Не са предложени мерки по редукция на шума с т. нар. „зелени зони” (предвидени по ОУП), 
тъй като те са с незначителен ефект (освен ако тези зони не са комбинирани с противошумови диги и 
гъсто специализирано залесяване – мерки, които практически са невъзможни за разглежданите 
райони). 

11. Подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на 
акустичната обстановка, намаляване експозицията на отделните групи от населението или 
намаляване броя на засегнатите граждани 
 След въвеждане на предложените предварителни мерки към Плана за действие за управление, 
предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Бургас в софтуера за 
разработване на СКШ, техният ефект върху реалната редукция на ошумяването по площи и брой 
засегнато население беше оценен и подреден в низходящ приоритетен порядък – цитиран в 
следващите подточки А и Б. 
 Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на отделни групи от 
населението (А) и според намаляване на площта на „надгранично” ошумяване (Б) е дадено в 
следващата таблица. 

РАЙОН / МЯРКА ОЦЕНКА ефект 
(население - в бр.) 

РАЙОН / МЯРКА ОЦЕНКА ефект (площ – в 
% х 10-1) 

РАЙОН / МЯРКА Редукция шум в 
участъка, % L24, dB (A) 

1 2* 3 4* 5 6 
Мярка № BSA 150,00 Мярка № BSA 71774,00 Мярка № BSA 46,81 
Мярка № BCR 740,00 Мярка № BCR 2078,00 Мярка № BCR 0,61 
Мярка № BC2 71,00 Мярка № BC2 928,00 Мярка № BC2 12,66 
Мярка № BC3 33,00 Мярка № BC3 645,00 Мярка № BC3 9,06 
Мярка № BC5 20,00 Мярка № BC5 185,00 Мярка № BC5 2,51 
Мярка № BC6 2,00 Мярка № BC6 70,00 Мярка № BC6 1,08 
Мярка №BC1 7,00 Мярка №BC1 46,00 Мярка №BC1 0,55 
Мярка № BC4 2,00 Мярка № BC4 5,00 Мярка № BC4 0,06 
Мярка № BC7 1,00 Мярка № BC7 4,00 Мярка № BC7 0,05 

* 2 - ОЦЕНКА ефект (население - в бр.) – намаление броя на засегнатите граждани (в буферния район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване 
със стойности на L24 > 60 dBA („конфликтно представяне”); 4 ОЦЕНКА ефект (площ – в % х 10-1) – относително намаление площа на ошумената 
територия (в буферния район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване със стойности на L24 > 60 dBA („конфликтно представяне”) 

12. Критерии за оценка на изпълнението и очакваните резултати от плана за действие 
А. Индикатор № 1: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничното тотално 

ошумяване на площта в района на анализ, в % - ТКредА. 
Изчисление на коефициента: TKредА = ((КА1-КА2)/КА1) х 100, където където КА1 е 

общата надгранично ошумена площ в кв.м - в района на анализ преди прилагане на предлаганата 
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конкретна обезшумителна мярка, а КА2 е общата надгранично ошумена площ в кв.м - в района на 
анализ след прилагане на мярката. 

Б. Индикатор № 2: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничната тотална 
шумова експозиция на броя население (обитатели) в района на анализ, в бр. жители - ТКредБ. 

Изчисление на коефициента: TKредБ = ((КБ1-КБ2)/КБ1) х 100, където КБ1 е общият брой 
население с надгранично ошумяване - в района на анализ преди прилагане на предлаганата 
конкретна обезшумителна мярка, а КБ2 е общият брой население с надгранично ошумяване - в 
района на анализ след прилагане на мярката. 

13. Обобщение и анализ на резултатите  от проведеното обществено обсъждане 
На 25.09.2013 г., в Заседателната зала на Община Бургас се проведе обществено обсъждане 

на разработения проект на План за действие към Стратегическа карта за шума в околната 
среда на агломерация Бургас. Г-жа Атанаска Николова – Зам.-кмет „Европейски политики, Околна 
среда“ при Община Бургас откри общественото обсъждане и даде думата на експертите от фирмата 
изпълнител, за да запознаят присъстващите с проекта на Плана за действие, в който са формулирани 
приоритетните проблеми, които трябва да бъдат решени и необходимите действия и заложени мерки 
за подобряване на акустичната обстановка. Инж. Борис Михайлов – управител на „СПЕКТРИ“ ЕООД и 
ръководител на екипа разработил Плана за действие към СКШ на агломерация Бургас изнесе 
подробна презентация пред присъстващите за разработения План за действие към СКШ. 

След представянето г-жа Николова даде възможност на присъстващите да зададат своите 
въпроси към експертите, както и да изкажат своите забележки, препоръки и становища по така 
предложения План. Беше зададен въпроса по какъв начин са избрани локациите за разположение на 
3-те бр. стационарни станции за провеждане на мониторинг на шума в околната среда, на който 
експертите от СПЕКТРИ ЕООД обясниха, че изборът за разположение за мониторинговите станции е 
съобразен при разработването на Стратегическата карта за шума с цел да се обхване шумовото 
натоварване, причинено от пътния и самолетния трафик. 

Г-жа Маринета Николова обясни, че основни източници на шум за агломерация Бургас са 
пътния и въздушния трафик. Тя отбеляза, че с промяната от месец май тази година на трасетата на 
излитане и кацане на самолетите на летище Бургас се наблюдава драстично подобрение на 
акустичната обстановка. 

Г-жа Атанаска Николова отбеляза, че независимо от подобрената към момента акустична 
обстановка Община Бургас изрично е настоявала да залегне като краткосрочна мярка в Плана за 
действие към СКШ прекратяването на нощните полети на самолети. Отбеляза, че в краткосрочен 
аспект е залегнала и друга мярка – изграждане на шумозащитна бариера за кв. Сарафово. Г-жа 
Николова – обърна внимание, че с изпълнявания към момента мащабен проект на Община Бургас за 
Интегриран градски транспорт всички тези мерки за ограничаване и намаляване на скоростта на 
движение на МПС са съобразени и предвидени с цел намаляване на шумовото натоварване от 
пътния трафик. 

Д-р Любка Павлова – представител на РЗИ Бургас, предложи да бъде разработена мярка за  
ЦДГ № 17 „Раковина“ находяща се на ул. Христо Ботев“, т.к. са след извършени реални измервания в 
са регистрирани еквивалентни нива на шум, които значително превишават допустимите норми. 

Г-жа Галина Байчева – началник отдел „УК“, Община Бургас, обърна внимание че в Плана за 
действие липсва информация за конкретните отговорности при изпълнение на мерките, за 
координация между различните институции и предложи да бъде изготвено като приложение към 
Плана за действие. 

Г-жа Атанаска Николова подчерта отново за липсата на част в Плана, която касае 
управлението и изпълнението на мерките с конкретните отговорности и функции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

(НАЛИЧНА В ОБЩИНА БУРГАС) 
 
 

Опис на входната информация: 
 
- Писмо на Община Бургас до РИОСВ  с изискване на информация необходима за 
изготвяне на Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2010 г.; 
- Писмо на Община Бургас до РИОСВ  с изискване на информация необходима за 
изготвяне на Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2011 г.; 
- Зони - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас; 
- Уведомление за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда / Приета с ПМС №59 от 7.03.2003 г. Обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., посл. 
изм. ДВ. бр.94 от 30.11.2012 г./; 
- „Инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от 
велосипедни алеи – гр. Бургас”; 
- Проект “Интегриран Градски Транспорт” на Бургас - централна автобусна спирка 
транспортно-комуникационна схема идеен проект; 
- „Инвестиционни проекти за бърза автобусна линия,терминали и система от 
велосипедни алеи – гр. Бургас”; 
- Скица - предложение за допускане и одобряване на изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ 
I, II и III, кв. 19, к-с "Бр. Миладинови", гр. Бургас; 
- Карта Община Бургас; 
- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
- “Продължение на улица ”Янко Комитов” до улица ”Струга” от о.т.1394–о.т.213– 
о.т.219 до о.т.232 по плана на Промишлена зона “Север”,гр. Бургас; 
- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС; 
- Рамка Скорса - максимална функционалност за прозрачна шумова защита със 
стандартен формат – информация; 
- Шумови бариери – ПЛАНТА; 
- Проект Шумозащитна стена участът при Летище Бургас и кв. Сарафово, части 
Акустика и Конструктивна - Перфект Строй Билдинг ЕООД; 
- Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов" - Шумозащитна стена: ляво и дясно 
платно - I етап; 
- Сертификат - Орган за Контрол вид С; 
- МОСТРЕМОНТ-97 ООД - Рехабилитация на надлез "Вл. Павлов" на път I-97 (Е-87) 
при км. 238+125 гр. Бургас: Шумозаглушителна стена - ляво и дясно платно, част 
Архитектура; 
- Проект “Интегриран Градски Транспорт” на Бургас терминал „Меден Рудник” и 
прилежаща територия идеен проект; 
- Уведомление за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда / Приета с ПМС №59 от 7.03.2003г. Обн. ДВ, бр. 25 от 18 Март 2003г., 
изм.ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ.бр.29 от 
16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г./; 
- Уведомление за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /Приета с ПМС №59 от 7.03.2003 г. Обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., 
посл.изм. ДВ. бр.94 от 30.11.2012 г./; 
- Обяснителна записка транспортно- комуникационен схема – реконструкция на 
автогара юг- общо за автобусното трасе и организиране на bus-лентите; 
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- Обяснителна записка обект: „Инвестиционни проекти за бърза автобусна 
линия,терминали и система от велосипедни алеи – гр. Бургас” подобект: терминал 
„Меден Рудник” и прилежаща територия, част Архитектура; 
- Идентифицирани проектни идеи по зони на въздействие; 
- Идентифицирани проектни идеи, възможности за ПЧП зона за въздействие с 
потенциал за икономическо развитие; 
- Идентифицирани проектни идеи, възможности за ПЧП зона за въздействие с 
преобладаващ социален характер С1 кв. Меден Рудник 
- Официална информация от сайта на РВД;Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-
25/14 / 16.04.2013 г. 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-226 / 14.01.2013 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-6390 / 04.12.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-5738 / 14.11.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-4884 / 09.10.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-4121 / 05.09.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-3627 / 08.08.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-3098 / 05.07.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-1383 / 11.05.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-2142 / 04.06.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-00-488 / 09.04.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-47 / 07.03.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-23 / 09.02.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-7 / 18.01.2012 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-167 / 01.12.2011 г.; 
- Писмо e-mail към Община Бургас с изискване за информация от 12.08.2011 г. 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-150 / 08.11.2011 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-139 / 13.10.2011 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 70-Л-130 / 16.09.2011 г.; 
- Писмо на Община Бургас с Вх. № 93-00-1025(2) / 16.08.2011 г.; 
- Информация - e-mail; 
- Писмо на ДП „РВД“ с вх. № 08-00-9 / 28.06.2013 г. предоставяне на информация за 
трасетата на самолетите използващи летище Бургас. 
- Протокол от проведено обществено обсъждане на План за действие към 
Стратегическа карта за шума в околната среда на агломерация Бурагс – 25.09.2013 г.; 
- Писмо на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД с вх. № 70-00-5836 /1/ 
03.10.13 г. 

 
 
 
 

Заб.: Кореспонденцията, постъпила като „входна информация” в процеса на 
работа по проекта (неговата предварителна част) е достъпна в електронен 
формат (сканирана). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

КАРТОВА ИНФОРМАЦИЯ 
(ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТУРНО ШУМОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ) 

 
- Конфликтни стратегически шумови карти (извлечение от проекта за „Разработване на 
Стратегическа Карта за Шум в околната среда на агломерация Бургас“ налични на CD и 
хартиен носител); 
- Локални стратегически шумови карти за разглеждани фокусни райони (с предлагани 
активни целенасочени противошумови мерки) приложени според изброяването по-долу. 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 
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9 

Опис файлове конфликтни карти в *bmp и *pdf 
формат извлечение от разработената през 
2011 г. стратегическа карта за шум в околната 
среда на агломерация Бургас:  
1. BSBIG_AIR_CMA3_LDEN1B 
2. BSBIG_AIR_CMA3_LNGT1B 
3. BSBIG_AIR_NMA1_LAMAX 
4. BSBIG_RUE_CMA3_LDEN1B 
5. BSBIG_RUE_CMA3_LNGT1B 
6. BSCITY_RUE_CMA3_LDEN2B 
7. BSCITY_RUE_CMA3_LNGT2B 
8. BSSARAF_RUE_CMA3_LDEN4B 
9. BSSARAF_RUE_CMA3_LNGT4B 

 
Всички мерки, показател L24, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: ALL_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: ALL_MO_LDEN.bmp 

 
Всички мерки, показател Lнощ, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: ALL_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: ALL_MO_LNGT.bmp

 
Мярка BC1 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC1_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC1_MO_LDEN.bmp

 
Мярка BC1 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC1_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC1_MO_LNGT.bmp

 
Мярка BC1 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC1_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC1_OR_LDEN.bmp 

 
Мярка BC1 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC1_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC1_OR_LNGT.bmp 
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 Мярка BC2 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC2_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC2_MO_LDEN.bmp 

 
 Мярка BC2 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC2_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC2_MO_LNGT.bmp 

 
 Мярка BC2 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC2_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC2_OR_LDEN.bmp 

 
 Мярка BC2 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC2_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC2_OR_LNGT.bmp 

 
Мярка BC3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC3_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC3_MO_LDEN.bmp 

 
Мярка BC3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC3_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC3_MO_LNGT.bmp  

 
 Мярка BC3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC3_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC3_OR_LDEN.bmp 

 
Мярка BC3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC3_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC3_OR_LNGT.bmp  
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Мярка BC4 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC4_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC4_MO_LDEN.bmp

 
 Мярка BC4 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC4_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC4_MO_LNGT.bmp 

 
Мярка BC4 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC4_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC4_OR_LDEN.bmp

 
Мярка BC4 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC4_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC4_OR_LNGT.bmp 

 
Мярка BC5 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC5_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC5_MO_LDEN.bmp

 
Мярка BC5 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC5_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC5_MO_LNGT.bmp

 
 Мярка BC5 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC5_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC5_OR_LDEN.bmp

 
Мярка BC5 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC5_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC5_OR_LNGT.bmp  
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 Мярка BC6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC6_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC6_MO_LDEN.bmp 

 
 Мярка BC6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC6_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC6_MO_LNGT.bmp 

 
Мярка BC6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC6_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC6_OR_LDEN.bmp

 
Мярка BC6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC6_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC6_OR_LNGT.bmp

 
Мярка BC7 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC7_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC7_MO_LDEN.bmp 

 
 Мярка BC7 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BC7_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC7_MO_LNGT.bmp 

 
 Мярка BC7 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC7_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BC7_OR_LDEN.bmp 

 
 Мярка BC7 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BC7_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BC7_OR_LNGT.bmp 
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Мярка BSAR - източник САМОЛЕТЕН ШУМ, 

показател L24, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: BSAR_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BSAR_MO_LDEN.bmp

 
Мярка BSAR - източник САМОЛЕТЕН ШУМ, 

показател Lnight, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: BSAR_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BSAR_MO_LNGT.bmp

 
Мярка BSAR - източник САМОЛЕТЕН ШУМ, 

показател L24, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: BSAR_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BSAR_OR_LDEN.bmp

 
Мярка BSAR - източник САМОЛЕТЕН ШУМ, 

показател Lnight, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: BSAR_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BSAR_OR_LNGT.bmp

 
Мярка BCR - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BCR_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: BCR_MO_LDEN.bmp

 
Мярка BCR - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: BCR_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: BCR_MO_LNGT.bmp

 
Мярка BCR - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BCR_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: BCR_OR_LDEN.bmp 

 
Мярка BCR - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: BCR_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: BCR_OR_LNGT.bmp 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
ШУМОВИ БАРИЕРИ  – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ, “ЗЕЛЕНИ ПОЯСИ/НАСАЖДЕНИЯ” 

(КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ) 
и визуализационни извлечения на основните типове бариери 

 
1. ШУМОВИ БАРИЕРИ  – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
А. Примерно решение за противошумови бариери (симулирано от нас): 

Принцип на действие: 

 
Специално с цел изграждане на крайпътни екраниращи съоръжения, предлагаме 

технически вариант със затворени алуминиеви клетки (пяна) - илюстрация – по-долу. Това 
решение води до значителна звукова абсорбция.  

  
Характеристики на алуминиевата пяна: 
 
Базисни х-ки 

Химически състав Алуминий над 97% 
Тип елемент Затворени клетки 
Плътност 0.2 ~ 0.4 g/cm3

Акустични х-ки Коефициент на акустична абсорбция NRC 0.70 ~ 0.75 

Механични х-ки 
Сила на якост 1.3 ~ 2.0 MPa 
Здравина на натиск 1.5 ~ 2.0 MPa 

Термални х-ки Топлинна проводимост 0.268 W/m.K 
Точка на разтопяване Приблиз. 780 ОС 

Допълнителни х-ки 
Електромагнитна екранираща способност Над 90 dB 
Устойчивост на напръскване със сол Липса на корозия 
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По-долу сме илюстрирали реален резултат на звукова абсорбция с инсталирано 

решение отговарящо на препоръчваното от нас. 

 
 
 
Б. Примерно решение за противошумови бариери (визуализация): 
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Допълнителни данни: 
 

 
 
1. Размери и тегла на абсорбиращите панели: 1000*500mm и 500*500mm алуминиева вата с 
дупки, дебелина 10mm. Теглото на панела 1000*500mm е 2KG/бр., а теглото на 500*500mm 
е 1KG/бр. За една секция --2 m дължина, 4 m височина, ще се използват 4бр. 1000*500mm 
долен панел + 4бр. 1000*500mm, както и 4 бр. 500*500mm горен панел и 1 бр. 1500*2000mm 
прозрачен прозорец по средата. Допълнително ще има 1.2mm галванизирана стоманена 
пластина отзад.  
 
2. Горимост – няма данни. Продуктът е от чист алуминий и е негорим материал от клас А. 
 

‐ Финансова обосновка (калкулация) за прогнозна стойност на предлаганите 
обезшумителни бариери (в резултат на маркетингово проучване и заложена 
ориентировъчна цена от 200,00 EUR/m2  без ДДС): 
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МЯРКА / БУЛЕВАРД 

Дължина 
на 

бариерата 
(m) 

Височина 
на 

бариерата 
(m) 

Стойност 
 
 

(лв.) 
Мярка BC1 
МБАЛ, Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания, 1ДКЦ, Център за спешна медицинска помощ - 
ул. „Ст. Стамболов“, размери: 110 m / 0.15 m / 4.00 m 

110 4.00 176000.00 

Мярка BC2 
СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“, размери: 100 m / 0.15 m / 
4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - ул. 
„Ст. Стамболов“, размери: 160 m / 0.15 m / 4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - бул. 
„Демокрация“, размери: 150 m / 0.15 m / 4.00 m; 

100 
 

160 
 

150 

4.00 
 

4.00 
 

4.00 

656000.00 

Мярка BC3 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. 
Стамболов“, размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

130 4.00 208000.00 

Мярка BC4  
ПГ по ТРАНСПОРТ, бул. „Демокрация“, 
размери: 80 m / 0.15 m / 4.00 m 

80 4.00 128000.00 

Мярка BC5 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, Диспансер за 
онкологични заболявания, 2ДКЦ - бул. „Демокрация“,  
размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

130 4.00 208000.00 

Мярка BC6 
ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“, размери: 120 m / 0.15 
m / 4.00 m; 

 
120 

 

 
4.00 

 
192000.00 

Мярка BC7 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. „Сан 
Стефано“, размери: 90 m / 0.15 m / 4.00 m 

90 4.00 144000.00 

Мярка BSAR 
Кв. Сарафово, размери 2480 m / 0.15 m / 3.00 m

2480 3.00 2976000.00

Заб.: За предлаганите други „обезшумителни” мерки (като противошумов асфалт, озеленяване, др.) липсва 
информация за финансова оценка. 
 
В. Други варианти на противошумови бариери (визуализация): Примерна 
визуализация на бариера реализирана като пилотен проект в гр. Виена (за 
ограничаване на проникващия навътре в жилищните зони шум): 
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Г. Индекси на непосредствен ефект (коефициенти на редукция): 
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2. ЗЕЛЕНИ ПОЯСИ/НАСАЖДЕНИЯ 

Съображения и препоръки относно използването на противошумови бариери 
от дървета / храсти. 

I. Общи съображения:  

Използването на насаждения от дървета и храсти, макар и с добър психо-акустичен 
ефект (с оглед на факта, че звуковият източник вече не е видим) не допринася значително 
за буфериране и редукция на шума по пътя на неговото разпространение.  

Съществуват множество фактори, които оказват влияние върху разпространението 
на шума в пространството – като скорост и посока на вятъра, температура и влажност. 
Опростявайки модела, може да използваме съществуващото практическо правило, което 
гласи, че шума затихва с около 21 dB на разстояние от около 30 метра (това е така, ако се 
предположи, че има налично свободно пространство от около 30 метра между източника и 
изложения на шум реципиент).  

Някой, би могъл да предположи, че засадени дървета или храсти биха допринесли 
дори за още по-значителна редукция. Установено е, че дърветата и храстите не отразяват 
или поглъщат звука по съвместим със специализираните противошумови бариери начин. 
Вместо това, те само абсорбират част от звуковата енергия (поради тази причина, колкото 
по-гъсто са разположени дърветата/храстите, толкова повече енергия ще бъде погълната).  

Широколистните дървета имат по-големи разстояния между листата, т. е. са по-малко 
плътни – така предоставят по-големи пространства за разпространение на звуковата 
енергия около обекта. Допълнително, през есента, когато листата падат, широколистните 
дървета губят изцяло способността си за редукция на шума. От друга страна, иглолистните 
дървета са по-плътни и поради това могат да улавят звукова енергия. Храстовидните 
растения действат по същия начин като дърветата – колкото са по-гъсти, толкова по-
значителна редукция на шума биха постигнали.  

Изследванията са установили, че усилията за резултантна редукция на шума 
посредством засаждане на дървета/храсти, особено в гъсто населени градски райони не са 
оправдани. Средно, може да се каже, че при 30 метра гъсто засадени иглолистни дървета 
бихме постигнали само около 5 dB(A) обща редукция на шума от източника при реципиента. 
Поради това, може да се заключи, че макар и да има полза от наличието на дървета и 
храсти по пътя на разпространение на шума, за постигане на задоволителна резултантна 
редукция на шума в градска среда е необходимо използването на специализирани, точно 
оразмерени и подбрани като материал противошумови бариери. 

II. Основни технически рамкови параметри: 
Обща редукция от 5 – 8 dB(A) при буфер с широчина 30 m 
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Редукция на шум от пътен трафик, основни положения 
Път със скорост < 60 km/h Път със скорост ≥ 60 km/h 
Засаждане на буфер, широк между 6 и 15m, 
височина ≥ 9m, с отстояние от централната 
линия на най-близката пътна лента между 6 и 
15m 

Засаждане на буфер, широк между 20 и 30m, 
височина ≥ 9m, с отстояние от централната 
линия на най-близката пътна лента между 15 и 
25m 
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III. Препоръки при засаждане на противошумови растителни бариери  

Принципът на засаждане е подобен като при засаждането на визуални и 
противовятърни бариери – от основно значение е изборът и подреждането на използвания 
материал (дървета, храсти).  

Редукцията на шума се постига посредством отразяването му, поглъщането, или 
комбинация от двете. Повечето специализирани бариери функционират чрез отражение на 
звуковата вълна (Вж. Пример № 1). Ефективността на подобни бариери е толкова по-
голяма, колкото по-близко разположени са те до източника (отчитайки и фактора 
безопасност). При тези бариери, растенията постигат ефект на рафиниране на визуалното 
им въздействие, както и допълнително намаляване на звуковото ехо (реверберация).  

Земни насипни съоръжения се използват в комбинация с дървета/храсти – с цел 
отразяване / поглъщане на звука, тогава когато наличното пространство е ограничено (Вж. 
Пример № 2).  

Използването на растения за редукция на шума е възможно в случай на наличие на 
достатъчно адекватно пространство за целта. За да има ефект от растителна 
противошумова бариера, тя трябва да се състои от няколко реда с широчина от 12 – 23 m. 
Първият растителен ред трябва да бъде засаден на приблизително разстояние 15 m от пътя 
или от област, която не предполага натрупване/задържане на сняг през зимата.  

Най-добрата целогодишна защита от шума се осигурява от иглолистни или 
вечнозелени насаждения. За разнообразяване, а също и с цел допълнителна защита през 
лятото, могат да бъдат добавени широколистни дървета и храсти (Вж. Пример № 3).  
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Растенията, които следва да бъдат подбрани се съобразяват с условията на 
съответната локация, отчитайки препоръките за избор на насаждения. За формиране на 
бързо изграждащи се и дълготрайни бариери е важно да се комбинират бързорастящи 
насаждения и растения с дълъг живот. 

Храстовидни насаждения: Изграждат се в редове и са най-близко разположени до 
звуковия източник. Препоръчват се гъсто формиращи се храсти, които издържат на сол, 
химикали и замърсявания.  

Иглолистни растения: За предпочитане са дървета, които образуват ниско 
разположени клони.  

Широколистни дървета: Следва да бъдат избрани по-високи дървета, които се 
ситуират в центъра на растителната бариера. По-бързото израстване гарантира гарантира 
по-бързо формиране на ефективна бариера. По-малки дървета, особено с атрактивни 
цветове са подходящи за разполагане вътре в бариерата - с цел постигане на допълнителен 
визуален и редуциращ ефект.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
 

ГРАФИЧНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТ ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ СОФТУЕР LIMA ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ КАРТИ ЗА ШУМ В УГОЛЕМЕН МАЩАБ 

(ЦИТИРАНИ В Т. № 7 ОТ ПРОЕКТА) 
 

1.1. Мярка BC1: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължина 110 м и височина 4 м. 
 
МБАЛ, Междуобластен диспансер за онкологични заболявания, 1ДКЦ, Център за 
спешна медицинска помощ - ул. „Ст. Стамболов“, 
размери: 110 m / 0.15 m / 4.00 m 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 

 

 
Заб. Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 

dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 
 

 
Заб. Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита лечебно заведение. 
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1.2. Мярка BC2: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 

поликарбонатни панели с дължини 100, 160 и 150 м и височина 4 м. 
 
СХБАЛ, ДКЦ, ул. „Ст. Стамболов“, 
размери: 100 m / 0.15 m / 4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - ул. „Ст. Стамболов“, 
размери: 160 m / 0.15 m / 4.00 m; 
БУ Проф. Ас. Златаров, Медицински колеж, ПГМЕЕ - бул. „Демокрация“, 
размери: 150 m / 0.15 m / 4.00 m; 

 
 

Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 
 

 
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 

dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 
 

Заб.: Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита лечебно/учебно заведение. 
 



 
 

„Разработване на План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“ 
стр. 7/27 

1.3. Мярка BC3: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължина 130 м и височина 4 м. 
 
ПГ по ТУРИЗЪМ "Проф. Ас. Златаров“ - ул. „Ст. Стамболов“, 
размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m  

 
 

Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 

dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 
 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита учебно заведение. 
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1.4. Мярка BC4: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължина 80 м и височина 4 м 
 
ПГ "ТРАНСПОРТ", бул. „Демокрация“, 
размери: 80 m / 0.15 m / 4.00 m 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. Защита 
учебно заведение. 
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1.5. Мярка BC5: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължина 130 м и височина 4 м 
 
СБАЛ пневмо-физиатрични заболявания, Диспансер за онкологични заболявания, 
2ДКЦ - бул. „Демокрация“, 
размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 
 

Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита лечебно заведение. 
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1.6. Мярка BC6: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължини 120 м и височина 4 м 
 
ЦДГ № 17 „Раковина“, ул. „Хр. Ботев“, 
размери: 120 m / 0.15 m / 4.00 m; 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 
 

 
Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита учебно заведение. 
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1.7. Мярка BC7: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължини 90 м и височина 4 м 
 
3 Дет. ясла, НУМСИ Проф. П. Владигеров - ул. „Сан Стефано“, 
размери: 90 m / 0.15 m / 4.00 m; 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 
 

 
Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – относно  редукция брой ошумени жители / специални сгради. 
Защита учебно заведение. 
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1.8. Мярка BSAR: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели с дължина 2480 м и височина 3 м 
 
Кв. Сарафово, 
размери: 2480 m / 0.15 m / 3.00 m 

 
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 
 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради). 
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1.9. Мярка BCR: Симулация ефект – противошумови бариери от прозрачни 
поликарбонатни панели със зададени дължини и височини, съгласно описаните по-
горе мерки: 

 
 

Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка. 
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка. 
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA). 

Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума) 
 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

 
 

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума) 

 

 
Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРМИНАЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОРТАЛ 
BURGAS.WEBNOISE.EU 

 
Системата за непрекъснат достъп до мониторингови данни за шум в околна 

среда се състои от следните основни компоненти и решения: 
 

1. Терминали базирани на шумомер тип 2250-L/2250 - тип 3699. Производител – 
Brūel & Kjær-Дания. 

 

 
2. Дейта логер, тип “Spectri Data Logger” (комуникация, изчисления, софтуер, 

изходи) – един бр. / терминал. Производител – СПЕКТРИ - България.  
- Поддръжка на криптирани протоколи за обмен на данни между клиента и сървъра. 
- Поддръжка на протоколи за комуникация между терминали за измерване на шум и 

Логъра. 
- Специализирана разработка на софтуер за следене на показателите на LAeq, dB(A) и 

съхраняването на данните. Последваща математическа обработка на получените данни. 
- Алгоритъм за следене непрекъсваемостта на потока на данни. При прекъсване на 

връзката данните се съхраняват и се изпращат към сървъра при възстановяване на 
връзката. 

- Система за самодиагностика и индикация при проблеми в работата на устройството и 
комуникацията между него и терминала или между него и сървъра. 
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3. Потребителски адаптирано решение за всеки индивидуален клиент/проект: Виж. 
Plovdiv.WEBNOISE.EU – един бр. / проект. Производител – СПЕКТРИ - България. 

Изградена система в средата на WEBNOISE.EU - по потребителска спецификация 
със следните основни визуализационни възможности: 

- Основен екран, на който с помощта на Google maps API v3.0 се показва 
разположението на точките на измерване, на реална ката. Всяка точка носи информация за 
моментното състояние на LАeq, и изобразява нивото му чрез съответен цвят. 

- Вторични екрани, на които се разполагат графиките, показващи стойностите на шума 
(LАeq) за определен интервал от време. Интервалът се задава чрез бутон (Часово, Дневно, 
Седмично, Месечно). Потребителят има възможност да маркира по-кратък интервал върху 
самата графика, за по-детайлно представяне на стойностите. 

- Вторични екрани, на които се разполагат графиките, показващи стойностите на шума 
(LАeq) за определен интервал от време. Интервалът се задава чрез бутон (Часово, Дневно, 
Седмично, Месечно). Потребителят има възможност да маркира по-кратък интервал върху 
самата графика, за по-детайлно представяне на стойностите. 

- Допълнително за всеки дневен период се изобразяват скаларните шумови 
показатели LAmax, Lден, Lвечер, Lнощ, L10, L90. 
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СТРУКТУРА НА ПРЕДЛАГАНОТО РЕШЕНИЕ: 
 

- Продуктът „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” е обект на националното и международно 
законодателство за защита на интелектуалната собственост. 

- Авторът и притежателят на авторските права на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб 
Достъп©” е фирмата СПЕКТРИ ЕООД - България. 

- Ползването на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” се осъществява 
посредством подновяем годишен абонаментен договор. 

- Абонатът получава неизключителни права за ползване на Продукта „СПЕКТРИ 
Шумов Уеб Достъп©”. 
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  В периода на действащ абонаментен договор, СПЕКТРИ ЕООД се ангажира да 
поддържа продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет 
базирано решение) в работоспособна функционалност, както и да съхранява, синхронизира 
и поддържа получаваните от системата измервателни данни. 
   
  В периода на действащ абонаментен договор, Абонатът се ангажира да поддържа в 
изправност и комуникационна функционалност измервателните станции, които комуникират 
и подават данни към продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо 
интернет базирано решение). 
 
  Никой няма право без изричното писмено разрешение на СПЕКТРИ ЕООД да 
изисква, използва и/или да предоставя на трети лица, работните и/или програмни файлове 
на Продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано 
решение). 

 
СПЕКТРИ ЕООД се освобождава от отговорност в случаите на неизправност и/или 

липса на комуникационна функционалност на измервателните станции, които комуникират и 
подават данни към продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет 
базирано решение). 
 

4. Информация за мониторинговата система за шум на Община Бургас: 
 
През 2010 г., във връзка с реализацията на проекта за „Разработване на 

стратегическа карта за шум в околната среда”, Община Бургас пусна в експлоатация 
система от последно поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда (тип  
ENM, производство на професионалния разработчик на инструментариум от най-висок клас 
за измерване на шума, фирма Brüel & Kjær – Дания). Измервателната система за 
непрекъснат мониторинг и контрол на шума в околната среда разполага към момента с 3 бр. 
стационарни измервателни терминала – разположени в локациите на ТД „Освобождение”, 
ТД „Зора” и Дирекция „ООС“ на Община Бургас. 
 

Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за 
проследяване развитието на акустичната ситуация в града. Комбинирано със система за 
обхващане на по-голям брой измервателни точки и разширяване обхвата на контрол, 
Община Бургас е предприела и предвижда да предприеме интегриран подход с комплекс от 
конкретни мерки по целенасочено проследяване, планиране и редукция както на 
надграничното ошумяване, така и на и ошумяването смущаващо нормалния жизнен ритъм и 
комфорт на населението. В тази връзка, като част от интегрирания подход по дългосрочна 
редукция на шума в околната среда на град Бургас, разработването на стратегическата 
карта за шум, както и на плановете за действие към нея в техния първоначално завършен 
вид и последващ методичен континюитет са предвидени да оформят експертният 
фундамент за целенасочено и ефективно противошумово планиране. 
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А.1.  КОМПОНЕНТИ: 
- 3 бр. стационарни мониторингови терминали; 
- 1 бр. сървър и клиент за постоянен мониторинг и натрупване на база данни. 
 
 

 

    
 
 
 

Изглед компоненти и визуализация клиентски софтуер: 
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Изглед глобална концепция webnoise.eu: 
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А.2. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРМИНАЛИТЕ (СТАНЦИИТЕ) В ГР. БУРГАС: 
 
Място на разстановане на мониторингови 

станции за измерване на шум 
Адрес 

№ 
терминал

Община Бургас, Дирекция "ООС" 
гр. Бургас, 
ул. "Шейново" 24 

1 

Община Бургас, ТД "Зора" 
гр. Бургас, 
к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67 

2 

Община Бургас, ТД "Освобождение" 
гр. Бургас, 
к-с "Славейков" 

3 

 
А.3. ДЪЛГОТРАЕН МОНИТОРИНГ В ПОСТОЯННИ ЛОКАЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 
 

  Постоянен мониторинг в локации № 1-3; 
 Окончателно разстановане за последващ мониторинг развитието на „шумовата” 

ситуация в избрани локации от Община „Бургас”. 
 Извлечения от типична спектрална характеристика на измерваните спектрални 

сигнали (регистрирано шумово „събитие”): 
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Б. ИЗВОДИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОНИТОРИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА ШУМ ДО 
МОМЕНТА: 

 Показанията за дълговременно развитие и промяна на измерваните шумови нива, 
показват незначителна във времето (месеците) промяна на шумовото натоварване в 
избраните локации.  

 Показанията от спектралните данни за резултатите от мониторинга на шума 
отразяват обичайния честотен профил за избраните локации (градска среда). Основните 
честоти на интерес (с преобладаващи амплитуди) са в интервала 125 Hz – 1 kHz. Детайлен 
анализ е наличен от базата данни на системата – безценна информация при дефиниране и 
приемане на бъдещите планове за действие за редукция и управление на шума в 
агломерация Бургас. 

 Измервателните терминали № 1 (ДООС) и № 2 (Зора) индицират повишени нива на 
осреднения интегрален показател на Leq (поради влиянието на източник пътен трафик) – 
независимо от разположението на терминалите далеч от основни източници (булеварди, 
самолетен трафик, ж. п. трафик, промишлена дейност).  

 Терминал № 3 (Освобождение) е изложен преимуществено на самолетен трафик. 
Резултатите до момента отчитат данни извън натоварения летен сезон за Летище Бургас. 
Очаквано нивата на осреднения интегрален показател на Leq са ниски и под граничните 
пределно допустими стойности, но се отчита повишение на показателя LAmax 
(изключително стресово и субективно влияещ индекс). 

 
В. ПРЕПОРЪКИ: 
 
Развитие на публично достъпен портал към притежаваната от Община Бургас 

система за непрекъснат мониторинг на шум в градска среда. Порталът следва да бъде 
интернет базиран, свободно достъпен и непрекъснато актуализиращ се и поддържан. 
Обхватът на покритие на мониторингови терминали е препоръчително постепенно да се 
разширява – (i) посредством поетапното увеличаване на техния брой (към момента, те са 
общо 3 броя), както и (ii) чрез периодичната им релокация и позициониране на нови 
акустично релевантни позиции (по схема и методика, разработени от разработчика на СКШ 
на агломерация Бургас).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

към т.2 от 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМА  
В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ БУРГАС 

 
КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ  

И ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
по Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/ 

 
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ И КОНТАКТИ 

 
 

I. Министър на здравеопазването: 
1. организира създаването, функционирането и ръководството на Националната система за 
мониторинг на шума в урбанизираните територии в съответствие със Закона за здравето; 
2. организира извършването на оценка на вредните ефекти на шума върху здравето на 
населението; 
3. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума в 
околната среда, предизвикан от локални източници на шум; 
4. ежегодно изготвя обобщен национален доклад за шума в околната среда; 
 
Министърът на здравеопазването, директорите на регионалните здравни инспекции и 
държавните здравни инспектори осъществяват контрол върху шума в околната среда, 
причинен от локални източници на шум. 
 
Регионална здравна инспекция /РЗИ/  
Гр. Бургас, ул. „Александровска“ 120 
"Горещ телефон" 056/ 807 504; 056/807 302 
rzi@rzi-burgas.com 
 
 

II. Министър на околната среда и водите: 
1. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, 
излъчван от промишлените инсталации и съоръжения; 
2. съгласувано с Министъра на здравеопазването организира предоставянето на 
информация и докладването по отношение на шума в околната среда пред международни 
организации. 
 
Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ или упълномощени от тях 
длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху шума, 
причиняван от инсталациите и съоръженията от промишлеността. 
 
Регионална инспекция по околна среда и водите /РИОСВ/  
Гр. Бургас, ул. „Перущица“ 67 
Тел. 056/813 205; 056/813 213 
riosvbs@unacs.bg 
 
 

III. Министър на транспорта: 
1. организира създаването и поддържането на регистър на основните летища и основните 
железопътни линии в страната; 
2. организира дейността по определяне на основните летища и основните железопътни 
линии в страната. 
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Министърът на транспорта чрез определени от него служби осъществява контрол върху: 
1. въздухоплавателните средства и подвижния железопътен състав относно шума, излъчван 
от тях в околната среда; 
2. основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната 
дейност. 
"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД   
Оператор на Летище Бургас  
Телефони: 056/870 248; 056/870 272; 056/56 870 244. 
www.fraport-bulgaria.com  
 

IV. Министър на регионалното развитие: 
1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните 
пътища в страната; 
2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната. 
 
Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ 
Връзки с обществеността и протокол 
070013020; 02/9173408; 02/9173298; 02/9173488 
press@api.bg 
 
Областно пътно управление Бургас 
Гр. Бургас, ул. „Цариградска“ 
Телефон 056/845545  
opuburgas@abv.bg 
 

V. Министър на вътрешните работи: 
Чрез определени от него служби осъществява контрол върху пътните превозни средства, 
движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания 
от тях шум в околната среда. 
 
Областна дирекция на МВР Бургас 
Сектор „Пътна полиция“ 
Гр. Бургас, к-с „Славейков“, бул. „Проф. Я.Якимов“ 
Тел. 056/816660 
 

VI. Кметове на общини: 
1. организират и възлагат разработването на стратегическите карти за шум и на плановете 
за действие на местно равнище и осъществяват контрол върху тях; 
2. определят длъжностни лица от съществуващите структури в общинската администрация, 
притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, 
свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда. 
3. упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителство; 
4. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и 
урбанизираните територии; 
5. организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с 
оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми; 
 
При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума, контролът се 
осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването. 
 
 
Община Бургас 
Гр. Бургас, ул. „Александровска“ 26 
Дирекция „Околна среда“ 
„Горещ телефон“ 056/843891 
m.nikolova@burgas.bg 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
 
 
П7 ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА – CD 
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