IІI АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ІІI.2. Шум.

1. Контрол на промишлените източници на шум
Като екологичен фактор, шумът винаги присъства в жизнената среда на човека.
Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) предвижда опазването на
околната среда от шум да се постига чрез разработване и прилагане на мерки за
избягване, предотвратяване или намаляване на шума. Дейността на РИОСВ обхваща
контрола, организацията на измерването, оценката и управлението на шума, излъчван в
околната среда от промишлени инсталации и съоръжения.
През 2019 година, съгласно графика за извършване на контролни измервания
на нивата на шум, излъчван от промишлени източници, са проверени 34 обекта по
утвърдена от МОСВ методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в
околната среда от промишлени предприятия и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие. Контролирани са обекти, намиращи се в промишлени зони, жилищни зони
и в близост до жилищни зони. Под засилен контрол са именно тези, които се намират в
близост до жилищни зони, с цел да се предотврати дискомфорта през различните части
от денонощието и вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Основната
цел е ограничаването и намаляването на вредното въздействие на шума, излъчван в
околната среда, с цел подобряване качеството на живот на населението.
През 2019 г. е извършена една извънпланова проверка по сигнал за завишени
шумови емисии от производствена дейност.
Контролните измервания на нивата на шум са извършени съвместно от експерт
на РИОСВ- Стара Загора и Регионална лаборатория- Стара Загора към ИАОС.
За 2019 г. са извършени 35 проверки на 34 обекти, от които:
- 14 бр. планови проверки по утвърден годишен план на обекти и инсталации без
комплексно разрешително;
- 6 бр. обекти с контролен мониторинг на шум;
- 14 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни, със задължения за
провеждане на собствен мониторинг на шум;
- 1 бр.- извънредни проверки по сигнали за завишени шумови емисии в околната
среда.
Контролната дейност върху планираните обекти през 2019 г. е осъществена на
100%, съгласно годишния график. Контролът и приоритетите по отношение на фактор
шум в най-голяма степен са свързани с осигуряване на здравословни условия на живот
на населението и опазване на околната среда.
За периода 28 оператора представиха доклади от извършени СПИ на нивата на
шум. Анализът от докладите показва съответствие с регламентираните в Наредба
№6/26.06.2006 г. гранични стойности на показателите на шум.

През 2019 г. има издадени две Наказателни постановления на издадени през 2018
г. два Акта за установяване на административно нарушение – липса на мониторинг на
шумови емисии в околната среда от промишлен източник на шум, съгл.чл.27, т.2 от
Наредба №54/2010г.
През 2019 г. има издадени два Акта за установяване на административно
нарушение и две Наказателни постановления към тях за липса на мониторинг на
шумови емисии в околната среда от промишлен източник на шум и за превишаване на
граничните стойности на еквивалентното ниво на шум за производствено-складови
територии и зони.

