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Знаете ли, че?

На гумите се дължи част от шума при преминаването на 
един автомобил. Избирането на гуми с добра шумова 
категория намалява отражението върху околната среда, 
когато шофирате. В тази връзка е полезна следната 
и н ф о р м а ц и я :

Съгласно Европейски Регламент №2009/1222 за 
етикетирането на автомобилните гуми от ноември 2012 г. 
всички нови автомобилни гуми в Европа  се класифицират и 
етикетират със стандартизирана информация за горивната 
ефективност, сцеплението с влажен път и произвеждания 
шум. Етикетирането е сходно с това за домакинските уреди, 
като по този начин потенциалните купувачи могат да 
сравняват по-лесно типовите характеристики на гумите 
преди да извършат покупка. Новата система за етикетиране е 
проста мярка с голяма полза за околната среда и 
потребителите, като в същото време разходите на 
производителите ще са минимални.

   

Горивна ефективност, сцепление с влажен път и шум 
По подобие на европейската енергийна марка, 

етикетите на автомобилните гуми използват разделение 
по класове, вариращи от тези с най-добри показатели 
(зелен клас „А“) до тези с най-лоши (червен клас “G”). 
Освен че ще съдържат информация относно отражението 
на гумите върху разхода на гориво на колите, етикетите 
дават информация за нейните показатели при влажен път 
и за произвеждания шум при движение (в децибели). 

Безшумни гуми
За да се насърчи търсенето на гуми, които произвеждат 

малко шум, Парламентът успя да предоговори нов дизайн 
на пиктограмата за шум. Нивото на произвеждания 
външен шум при движение ще бъде посочен чрез 
намаляващи числа (шумът в децибели), отпечатани до 
черни вълни, излъчвани от високоговорител. 
Автомобилните гуми, произвеждащи малко шум (под 68 
децибела), например ще бъдат етикетирани с една черна 
и две бели вълни до стойностите в децибели.

 Какво измерва категорията на ЕС за шум?
Категорията на ЕС измерва външния шум от гумата в 

децибели. Помислете за хилядите автомобили, които се 
движат по нашите пътища всеки ден. Ако всички изберем 
гуми с по-ниска категория за шум, представете си колко 
по-тихи ще бъдат нашите градове и села?
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1 черна звукова вълна
= 3dB под бъдещия 
европейски лимит
2 черни звукови вълни
= в съответствие с бъдещия
 европейски  лимит
3 черни звукови вълни
= в съответствие с текущия 
европейски лимит



Шумът е нежелан или вреден външен звук, 
съпътстващ различни природни явления или човешки 
дейности, като: транспорт, индустриална дейност, 
работа вкъщи и др. Шумът, който причинява трафикът 
по натоварените булеварди, непрекъснатото 
строителство в близост до жилищни сгради води до 
така нареченото шумово „замърсяване” в големите 
градове, на жилищата  и на работните места. Той 
нараства както като продължителност, така и като 
географско покритие. В големите градове шумът е от 
два до три пъти по-висок в сравнение със средното 
ниво за страната. Общоприето е, че шумът на открито 
не трябва да надвишава 65 dB през деня, а за 
новостроящите се жилищни райони това ниво е 55 dB. 
Основните източници на наднормени стойности на 
шум са шосейният, въздушният и железопътният 
трафик, промишлеността и някои дейности, свързани 
с отдиха. 

ИЗЛАГАНЕТО НА ШУМ НЕ САМО ВОДИ ДО НАРУШАВАНЕ НА СЪНЯ, 
РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ И УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА, НО СЪЩО И ДО ДРУГИ 
ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ, НАПРИМЕР СЪРДЕЧНОСЪДОВИ УВРЕЖДАНИЯ.  В 
ДОПЪЛНЕНИЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ШУМА СЕ УВЕЛИЧАВАТ, КОГАТО ВЛИЗАТ 
ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ СТРЕСОВИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 
НАПРИМЕР ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА И ХИМИКАЛИТЕ. ТОВА ОСОБЕНО 
ВАЖИ ЗА ГРАДСКИТЕ ЗОНИ, КЪДЕТО ПОВЕЧЕТО ОТ ТЕЗИ СТРЕСОВИ 
ФАКТОРИ СЪЩЕСТВУВАТ ЕДНОВРЕМЕННО. ШУМЪТ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ И 
ВЪРХУ ДИВАТА ПРИРОДА. МАЩАБЪТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ТОВА, НАПРИМЕР ПРОМЯНАТА НА МИГРАЦИОННИТЕ ПЪТИЩА И 
ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖИВОТНИ ИЗВЪН ТЕХНИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИ МЕСТА ЗА 
ХРАНЕНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКИТЕ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗУЧЕНО 
ПО-ПОДРОБНО. 

ШУМЪТ НИ ПРЕСЛЕДВА НАВСЯКЪДЕ И
 ПО ВСЯКО ВРЕМЕ… 

Нека намалим ШУМЪТ в Пловдив с малки 
жестове, за да живеем здравословно и в 

хармония с Околната среда!


