ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2012 ГОДИНА

ІІІ.2. ШУМ
1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания
от тях шум в околната среда
Контролът и приоритетите по отношение на фактор шум са свързани с
осигуряване на здравословни условия на живот за населението и опазването на
околната среда.
Основната цел е да се определи общ подход за приоритетно избягване,
предотвратяване и намаляване на вредните въздействия, включително
дискомфорта, породен от излагането на въздействие на шум в околната среда.
Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда,
РИОСВ организира процеса на измерване, оценка, управление и контрол на
шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения.
Подлежащите на контрол обекти, през 2012 г., са намиращите се в
промишлени зони, жилищни зони и в близост до жилищни зони. Приоритетни
са тези, които се намират в жилищни зони, с цел да се предотврати дискомфорта
през различните части на денонощието и вредните ефекти от шума върху
здравето на населението.
Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, обектите трябва да
осъществяват дейността си по начин, който да не допуска шум в околната среда
над граничните стойности, регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за
показателите за шум в околната среда.
Измерванията на нивата на шум се осъществяват по утвърдена от МОСВ
методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда
от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на
въздействие. По график за извършване на контролни измервания на нивата на
шум, излъчван в околната среда, през 2012 година, са проверени 20 обекта от
експертите на РИОСВ - Стара Загора, съвместно с РЛ-Стара Загора към ИАОС.
При извършените измервания в 19 от тях не са констатирани превишения на
нивата на шум. Превишения на реглеминтираните норми са отчетени
единствено при една от инсталациите, за което на управмителя са дадени
предписания за предприемане на коригиращи действия.
Контрол по отношение на фактор шум е осъществен и на още 21 обекта с
издадени комплексни разрешителни, както и 3 извънредни проверки от които:
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- един, във връзка с резултати от СПИ;
- един, с оглед на близостта на обекта до мястото на въздействие;
- един, във връзка на наложена през 2010 г. на санкция.
През годинате не са постъпвали жалби и сигнали. Това показва, че
действащите инсталации са в съответствие с нормативната уредба и са взети
адекватни мерки от страната на операторите за намаляване нивата на шума,
съобразно регламентираните норми.
През последните две години са проверени обектите, заложени в
плановете за контрол. Броят на издадените предписания през 2012 година е 7,
което е с 3 броя повече от издадените през 2011 година. През 2011 година и 2012
година не са образувани административно – наказателни процедури.
2.Кратка информация за разработените и одобрени общински
планове за действие за ограничаване и намаляне на шума в околната
среда на територията на РИОСВ (само за общини с население над
100 000 жители)
Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда за
агломерациите (населено място с население над 100 000 жители) се
разработват и одобряват стратегически карти за шум в околната среда.
Единствената община с население над 100 000 жители в региона, контролиран
от РИОСВ – Стара Загора, е община Стара Загора.
Община Стара Загора е провела конкурс за определяне на изпълнител за
обществена поръчка с предмет: Разработване на стратегическа карта за
шум в околната среда на агломерация Стара Загора. Срокът, заложен за
разработването на стратегическата карта на община Стара Загора е ноември
2013 година.
Картата определя местата с констатирано превишаване на стойностите
на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие
върху здравето на хората. В зависимост от резултатите на стратегическата карта
за шум се разработва план за действие, чиято цел е намаляване на шумовото
натоварване на местата, където то превишава нормите, определени в Наредба
№6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда.
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