
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Шумът в околната среда е всеки нежелан или вреден външен звук, причинен 
от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от автомобилния, железопътния и 
въздушния транспорт, от промишлените и локални източници на шум. Неговото 
неприятно въздействие върху човека, причинява във времето стресови и 
болестни състояния, като понякога води и до фатален изход. Въздействията на 
шума върху човека се увеличават, когато влизат във взаимодействие с други 
стресови фактори: химични, физични, биологични, психологични и такива, 
свързани с начина на живот, атакуващи човешкия организъм в течение на целия 
му живот. Това особено важи за градските зони, където повечето от тези стресови 
фактори съществуват едновременно. Като резултат, е установено, че шумът има 
висока социална цена. Действието на фактора шум е най-отчетливо изразен в 
урбанизираните райони с население над 100 000 жители. 

Най-силно въздействие върху акустичната обстановка оказва транспортният 
шум. Неговият дял е 80-85% от общото шумово натоварване в градовете. 
Непрекъснатото увеличаване броя на моторните превозни средства и 
неправилното градоустройствено планиране, са основните причини за 
оформянето на урбанизирана среда с утежнен, неблагоприятен за човешкото 
здраве акустичен режим. 

По данни на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив до 
края на 2015г. регистрираните леки автомобили в Пловдив наброяват 136 876, а 
товарните достигат 24 727. 

ДА НАМАЛИМ ШУМА В ПЛОВДИВ ЗАЕДНО, 
ЗА ДА ЖИВЕЕМ ПО-ЗДРАВОСЛОВНО И 

В ХАРМОНИЯ С ОКОЛНАТА СРЕДА



2

ДА НАМАЛИМ ШУМА, КОЙТО НИ ВРЕДИ, ЗА ДА ЧУВАМЕ ПРИЯТНИТЕ ЗВУЦИ ПО-ЧЕСТО!

ВЛИЯНИЕ НА ШУМА ВЪРХУ 
ЗДРАВЕТО И СОЦИАЛНАТА МУ ЦЕНА
Шумът е официално признат от Световната здравна организация (СЗО) 
като фактор със сериозно влияние върху общественото здраве (фиг. по долу 
илюстрира нивата на шума в околната и работна среда). 
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. 

-нива над 130 децибела: причиняват трайно увреждане на слуха 
-нива от 85 до 130 децибела: причиняват голям брой болестни състояния на 
човешкия организъм
-нива от 70 до 85 децибела: водят до значително намаляване на 
производителността на труда
-нива от 35 до 70 децибела: оказват въздействие върху умората на нервната 
система като сериозно затрудняват разбирането на говора, заспиването и 
почивката;
-нива под 35 децибела: не са вредни за здравето, но може да пречат при работа, 
която изисква концентрация;
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ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ШУМА И ЗДРАВЕТО
Шумът в околната среда нараства както като продължителност, така и като 
географско покритие. 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 по-голямата част 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 представя потенциалните механизми за предизвиканите 
от шума влияния върху човешкото здраве, както и тяхната взаимовръзка. 

Вредата от нежелания шум е силно изразена върху децата. При тях, шумът 
може да повлияе на способността им за концентриране, четене и писане. В 
класове, в които има силен шум, учениците показват значително по-ниски 
резултати от такива, в друг клас и същото училище, където вредата от шума 
е избегната. Според данни на СЗО, вредата от шума води до намаляване на 
раждаемостта, нарушаване на способностите за учене и увеличава броя на 
инцидентите. Доказано е, че дълговременно излагане на шум със стойности 
по-високи от 70 dB(A) може до доведе до необратима загуба на слуха.
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ФАКТИТЕ ЗА ШУМА - ТАКИВА КАКВИТО СА ДЕЙСТВИТЕЛНО
СЗО наскоро публикува насоките за нощен шум за Европа. В тях се пред-
ставят нови доказателства за увреждането на здравето при излагане на шум 
през нощта и се препоръчват гранични стойности, които ако са нарушени, 
би застрашило здравето на хората. СЗО препоръчва средногодишната екс-
позиция на шум за нощен период да не превишава 40 dB(A) на открито.

Хората, които по време на сън са изложени на средногодишната експозиция 
на нощен шум над 40 dB(A), което съответства на звукова експозиция на 
тиха и спокойна улица, може да страдат от леки ефекти върху здравето, като 
нарушения на съня и безсъние. 

По-долу са представени данни от Доклад на Европейската агенция за окол-
на среда (ЕЕА): „Шумът в Европа 2014“ (eea.europa.eu/noise)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ШУМА
За защита на хората от вредното действие на шума, са приети гранични стойности за 
отделните показатели за шума. За гранична стойност на шума се приема онова ниво, 
което при продължително действие на шума не предизвиква изменения в целия ком-
плекс от физиологически показатели, отразяващи реакцията на най-чувствителните 
към него системи на организма. 
Показателите за шум и граничните стойности в Р. България са регламентирани с 
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчита-
щи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стой-
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ностите 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.
http://www.moew.government.bg                             https://www.mh.government.bg/bg/
Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната 
среда, като се отчитат границите и степента на дискомфорт на хората, 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. Основни показатели за шум са: 
 дневно ниво на шума – Lден, който е показател за шума, свързан с дискомфорта 

през дневния период от време;
 вечерно ниво на шума – Lвечер, който е показател за шума, свързан с 

дискомфорта през вечерния период от време;
 нощно ниво на шума – Lнощ, който е показател за шума, свързан с нарушаването 

на съня през нощта;
 денонощно ниво на шума – L24, който е показател за шума, свързан с 

дискомфорта през цялото денонощие и се определя по изчислителен метод от 
стойностите на Lден, Lвечер и Lнощ.

Периодите на денонощието са разделени на: 
 дневен период – от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа);
 вечерен период – от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа);
 нощен период – от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).
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ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ШУМ
Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са определени в 
Таблица №2 от Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006, представена 
по долу : 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях

Еквивалентно ниво на шума в dB 
(A)

Lден Lвечер Lнощ L24
Жилищни зони и територии 55 50 45 55
Централни градски части 60 55 50 60
Територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик 60 55 55 60

Територии, подложени на въздействието на 
релсов железопътен и транспорт 65 60 55 65

Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум 65 65 55 66

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 76
Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 45
Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 44
Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 45
Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 42

Пример: Зона за обществен и 
индивидуален отдих

Пример: Територия, подложена 
на въздействието на интензивен 
автомобилен трафик    
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗВАТ И ЛОКАЛНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ. 
Съгласно Допълнителната разпоредба на Закона за 
защита от шума в околната среда „локални източници на 
шум“ са търговските обекти, увеселителните заведения, 
сервизите за услуги и други, разположени на територията, 
определена като урбанизирана територия по Закона за 
устройство на територията. 
Контрола по отношение на шума излъчван от „локални 
източници” на територията на гр. Пловдив, се извършва 
съгласно разпоредбите на Наредба за осигуряване на 
обществен ред от длъжностни лица към Пловдивски 
общински инспекторат, определени със заповед на Кмета 
на Община Пловдив. 
Наредбата за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Пловдив въвежда разпоредби по отношение на шума 
излъчван в околната среда, с които всеки може да се запознае на:
http://www.plovdiv.bg/общински-съвет/нормативна-база/наредби/
ВАЖНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ!
Чл.4. За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, 
както и за  осигуряване подгранични нива на шум в тихите зони  и урбанизираните 
територии, се забранява:

(1) Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните  
сгради от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч., а във вечери, предхождащи 
почивни дни от 23.00 до 10.00 ч.

(2) Вдигането на шум  от озвучителни системи и други електронни устройства  на 
открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост, 
смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните 
жилищни сгради след 21.00 ч.

(3) Вдигането на шум над граничните стойности, регламентирани в Таблица 2 
към Приложение № 2 към чл.5 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ.

(4) Свиренето на музикални инструменти и пеенето в жилищни сгради, 
репетиране, преподаване и музициране се разрешава в работни дни от седмицата 
от 09.00 до 14.00 ч. и от 16.00 до 21.00 ч, а в почивните дни /събота и неделя/ от 
10.00 до 14.00 ч. и от 16.00 до 20.00 ч.

(5)Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на 
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, 
градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти, 
водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

(9) Нарушението на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отноше-
ние на шума, излъчван по време на строителство. При необходимост от извършване 
на измерване на нивото на шума, контролът се осъществява от упълномощени за 
целта общински служители, съвместно с представители на Регионална здравна ин-
спекция – Пловдив.
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ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ! 
Чл.11. (8) Забранява се озвучаването на части от заведения за хранене и развлече-
ния, които са оградени и/или покрити с леки заграждения, изпълнени от полиети-
лен, поликарбонат, брезент и/или други подобни материали, както и озвучаването 
на откритите площи на такива заведения, както следва:
1. Пред и под жилищни сгради, в сгради със смесено предназначение, както и в 
радиус 30 м от тях, в часовия интервал от 14.00ч. до 16.00ч. и от  22.00ч. до 08.00ч.
2. За обекти, находящи се в сгради, използвани за нежилищни дейности, в интерва-
ла от 24.00ч. до 06.00ч..
(9) При наличие на жалби за шум и вибрации от търговските обекти, разположени 
в тихите зони и урбанизирани територии, жалбоподателят представя протокол за 
замерване на шума, издаден от оторизирана лаборатория. Контролът по тази алинея 
се осъществява от Кмета на общината или упълномощени длъжностни лица.
Чл.24. (2) Собственици и ползватели на заведе-
ния за хранене и развлечение и обекти за търго-
вия и обслужване, са длъжни да не превишават 
допустимите норми за шум спрямо други живу-
щите в същата или съседни жилищни и общест-
вени сгради.
(3) При наличие на жалби за шум в околната 
среда, в случаите описани в чл.4, ал. 3 от насто-
ящата наредба, се извършва измерване на показателите на шум от специализирана 
акредитирана лаборатория или от упълномощени от кмета на общината общин-
ски служители, притежаващи необходимата квалификация за контрол,измерване и 
оценка на шумовите нива в околната среда.
 (4) Пpи надвишение на законово регламентираните норми, доказано въз основа на 
измерванията, служителите на Община Пловдив от специализираните служби по кон-
трол съставят констативни протоколи или актове. В протоколите се отразяват конста-
тираните факти и обстоятелства, дават се задължителни предписания с посочване на 
срокове и отговорни органи и лица за изпълнението им. При неизпълнение на предпи-
санието на контролните органи на нарушителите се налага санкция.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ” ЗА ШУМА
Законът за защита от шума в околната среда е разпределил контрола върху източни-
ците и нивата на шума между Регионалните здравни инспекции, Инспекциите по 
околната среда, МВР, Министерството на транспорта и общините. 
В тази връзка кметът на Община Пловдив е определил длъжностни лица за 
контрол и ограничаване на шумовите нива в околната среда. Те контролират и спаз-
ването на правилата и нормите по отношение на шума, излъчван от строителството 
и спазването на нормите в тихите зони и урбанизираните територии. Освен да пред-
писва мерки за отстраняване на нарушения и да глобява, кметът може със заповед 
да спира извършването на определени дейности на инсталации и съоръжения и на 
локални източници на шума при нарушаване на закона.  



9

ДА НАМАЛИМ ШУМА, КОЙТО НИ ВРЕДИ, ЗА ДА ЧУВАМЕ ПРИЯТНИТЕ ЗВУЦИ ПО-ЧЕСТО!

РЕД ЗА НАДЛЕЖНО СИГНАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТ-
НИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ БЕЗПОКОЙСТВО ОТ ШУМ
Сигнали и жалби се подават при някои от трите изброени случаи:

Нарушение на правилата и нормите за изпълнение на стро-
ежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство. 
При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума, контролът 
се осъществява от упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица към 
Пловдивски Общински Инспекторат (ПОИ), съвместно с представители на РЗИ 
– Пловдив.

Шум в околната среда над граничните стойности, регламентирани в Табли-
ца 2 към Приложение №2 към чл.5 от Наредба №6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ 
от озвучителни системи и други електронни устройства  на открито в частни имоти, 
както и в такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществе-
ния ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради. При необхо-
димост от извършване на измерване на нивото на шума, контролът се осъщест-
вява от упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица към ПОИ, като 
в случай на такава преценка присъстват и представители на РЗИ – Пловдив.

Шум от търговски обекти, разположени в „тихи зони” и урбанизирани те-
ритории. В тези случаи жалбоподателят представя в общината протокол за из-
мерване на шума, издаден от акредитирана лаборатория. Контролът се осъщест-
вява от упълномощени от Кмета на общината длъжностни лица към ПОИ. 
КАКВО СЛЕДВА?

1. Ако при измервания на излъчвания шум в околната среда, направени от акре-
дитирана лаборатория или ПОИ съвместно с РЗИ-Пловдив се окаже, че има преви-
шаване на граничните стойности от Наредба №6, представителят на ПОИ съставя 
констативен протокол, в който се дават задължителни предписания на нарушителя 
с определени срокове, отговорни лица и мерки за коригиране на работата с цел на-
маляване нивото на излъчвания в околната среда шум. 

2. След изтичане на срока  се извършва повторна проверка.
3. При нарушения, свързани с превишаване граничните стойности на шум, на 

физическите лица се налага глоба в размер на 500 до 800 лв.,на юридическите лица 
и едноличните търговци – имуществена санкция, в размер от 1000 до 2500 лв.
Телефони за сигнали

При сигнали за шум в околната среда: Пловдивски 
общински инспекторат на тел. 032 625 650; 032 625 660; 
032 633 323; 032 6-111;

При сигнали за шум от промишлени източници: 
РИОСВ Пловдив „зелен“ телефон 032 643245 

При сигнали за шум в сгради: Регионална здравна 
инспекция –Пловдив чрез линка по-долу http://riokozpd.
com/сигнали-жалби-и-предложения-на-граждани или на място.
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ЛЮБОПИТНО И ПОЛЕЗНО!
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. 

Съгласно Европейски Регламент №1222/2009 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. 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). 
Категорията на ЕС измерва външния шум от гумата в децибели.
За да се насърчи търсенето на гуми, които 
произвеждат малко шум, Парламентът 
наложи нов дизайн на пиктограмата за 
шум. Нивото на произвеждания външен 
шум при движение е посочен чрез 
намаляващи числа (шумът в децибели), 
отпечатани до черни вълни, излъчвани 
от високоговорител. Автомобилните гуми, 
произвеждащи малко шум (под 68 децибела), 
се етикетират с една черна и две бели вълни до стойностите 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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ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕМ! 

Всеки ден, ние сме обградени от приятни звуци…звуци от природата, дъждовните 
капки, музикални звуци, звученето на разговора с приятел или любим човек, смехът на 
децата. Спрете за момент, помислете за любимия си звук, чуйте го! Сега, представете 
си, че  вече не чувате тези приятно звуци… и това не е заради  влошения ви слух, 
а защото градския шум, който сме приели за фон около нас е взел превес над тях. 

КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ШУМА И КАК ДА ГО ИЗБЕГНЕМ?

•  Оставете колата и ходете пеша, карайте колело, използвайте градския транспорт. 
•  Говорете по-тихо, Намалете звука на телевизора и радиото. 
•  Не използвайте шумни инструменти в бита между 14-16 ч. и 22 -0 6 ч.. 
•  Поддържайте битовите ел.уреди, асансьорите и автомобилите в изправно
техническо състояние. 
•  Шофирайте със съобразена скорост в населени
места и не форсирайте двигателя, не използвайте без причина клаксона. Така 
шумът, причинен от транспортните средства, ще намалее.
• Информирайте се за нивото на шума,
излъчван от работата на уредите за лична употреба при 
закупуването им.
• Стойте далеч от шумни заведения и
посетете по възможност тихи места като музей 
или библиотеки.
• Ползвайте при ремонт и саниране на
жилищата си съвременни материали и 
покрития с шумоизолационни качества. 

! Научете повече за шума в ежедневието, 
като посетите шумовия уеб портал на 
Община Пловдив:  

www.plovdiv.webnoise.eu

шумът, причинен от транспортните средства, ще намалее.

излъчван от работата на уредите за лична употреба при 

посетете по възможност тихи места като музей 

ТАКА ЗВУЧИ ПЛОВДИВ….
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КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ПО-ЗДРАВОСЛОВНА 
ГРАДСКА СРЕДА

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДГОТВЕН ОТ ДИРЕКЦИЯ ЕКОЛОГИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И Е ЗА 

БЕЗПЛАТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

За подготовката на тази книжка за шума са използвани изображения, 
графики и информация от собствен архив и интернет.

Разберете повече за опазването на околната среда 

www.plovdiv.bg/ecology

• Подобряване на транспортната мрежа и създаване 
на възможност за стимулиране на алтернативните 
начини на придвижване. 

• Реконструкция, модернизация и по-добра хигиена на 
уличната мрежа. 

• Подобряване на енергийната ефективност на 
сградите. 

• Предотвратяване образуването на отпадъци и 
рециклиране.

• Да осъзная, че лошото качество на средата 
вреди на нас и нашите деца. 

• Да използвам по-често градски транспорт 
и алтернативни начини на придвижване 
(велосипед, споделено пътуване, ходене пеш 
и други). 

• Да минимизирам отпадъците си, така шумните 
сметовози ще посещават по-рядко улицата ми. 


