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 Разпоредби – влизат в правния ред на страните членки, без

да е необходимо да се пренасят за всяка страна; разпоредбите
са задължителни в цялостта си и за тях е характерна пряка
ефективност.
 Директиви – юридически актове, имащи за цел да уеднаквят
законодателството на страните членки на ЕС; това става преди
всичко чрез определяне на стандарти в правните норми и чрез
привеждане в съответствие на юридическите системи на
страните членки; директивите имат юридически обвързващ
характер, разпростиращ се върху целта, набелязана в
директивата, като на страните членки на ЕС се оставя да вземат
решения за внедряването им в практиката; директивите нямат
непосредствено задължителен характер и влизат в
юридическия инструментариум на страните членки
посредством обличането с права на законодателния процес.
 Решенията имат обвързващ характер по отношение на
адресатите /лицата/, към които са насочени.
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 Препоръки и мнения – за разлика от разпоредбите,

директивите и решенията препоръките и мненията нямат
задължителна правна мощ.
 Резолюциите съдържат декларация за волята на
институцията на ЕС по програмата за реализираната
политика; резолюциите нямат правно обвързващ
характер.
 Новини /съобщения/, които Комисията насочва към
другите институции на ЕС и особено към Парламента на
Съвета; най-общо тези съобщения изясняват становището
на Комисията по отношение на определени въпроси или
проблеми, като тези съобщения нямат правно обвързващ
характер.
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Unia Europejska
Европейски съюз

Директива на
Европейския
парламент и на Съвета
от 25.06.2002 г.
относно оценката и
управлението на
нивото на шума в
околната среда.
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 Шума – един от основните проблеми на

околната среда в Европа
 Призив за спешно въвеждане в практиката на
специални средства и инициативи с цел
намаляване на шума в околната среда.
 Обръща се внимание на липсата на надеждни и
сравними данни по темата за положението в
областта на източниците на шум.
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 Директивата е адресирана до страните членки
 Директивата е влязла в сила в деня на

публикуването й в Официалния бюлетин на
Европейските общности (Офиц. Бюл. На ЕС
L189 от 18.07.2002 г., стр.112
 Започнатите от Полша преговори, свързани с
влизането й в Европейския съюз, изискват да се
адаптират юридическите правни норми към
записаните в директивите на ЕС.
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 Общи методи за оценка на шума в

околната среда
 Гранични стойности на уеднаквените
показатели на шума /допустими
стойности/
 Показатели за шума:
 LDWN – оценка на недосадността
 LN – оценка на смущенията в съня
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 Задължение относно изготвянето на

стратегични акустични карти
 Планове за действие – след съгласуване с
обществото, които планове имат за цел
опазване на околната среда от шум
/приоритетни въпроси/
 Натрупване на данни и сумиране на
съответните донесения /отчети/
обхващащи цялата Общност
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Член 1
 Цели

1. Целта на тази директива е определянето на общо
становище с цел разработването на приоритетни
действия, с които да се избягнат, предотвратят или
ограничат вредните последици от шума, което се
отнася и за неудобствата, произтичащи от
чувството за шум в околната среда. За тази цел
постепенно ще бъдат реализирани следните
действия:
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 Определяне на степента на излагане на шум в

околната среда чрез разработване на мерки за
разпадане на шума посредством методи за
оценка,които са общи за страните членки;
 Приемане от страните членки на планове за действие,
разработени въз основа на акустични карти с цел
избягване и ограничаване на шума в околната среда
навсякъде, където това е необходимо; това особено се
отнася за случаите, когато нивата на шум, на които
сме изложени, може да предизвикат вредни
последици за здравето ни, освен в случаите за
запазване на нивото на шум в околната среда и то
там, където качеството му е добро.
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2. Долуизложената директива има също за цел да
положи основите за разработване на общностни
спасителни мерки, целящи ограничаване на шума,
излъчван от основни източници и особено от пътни
превозни средства и релсови превозни средства, а също
и от инфраструктура, от самолети, от съоръжения на
открито, от промишлени съоръжения и от мобилни
машини. За тази цел, но не по-късно от 18 юли 2006 г.,
Комисията ще предложи на Европейския парламент и
на Съвета съответните законодателни предложения. В
тези предложения ще се взимат под внимание
резултатите от отчетите, за които стана дума в член 10
алинея 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Показатели за шум (член 5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Методи за оценка на показателите (член 6)
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Приложение III
Методи за оценка на вредните ефекти (
член 6 алинея 3)
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Минимални изисквания атнасна
изготвянето на акустични карти (член 7)
 Член 118 от закона: Закон за опазване на
околната среда
 разпореждане на Министъра на околната среда
от 1 октомври 2007 г. относно специфичния
характер на данните, съдържащи се в
акустичните карти, както и за разположението
им и начина на презентацията им (Офиц.бюл.
№187, точка 1340.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Минимални изисквания относно плановете за
действие (член 8)
(Програми за опазване на околната среда от шум)
 Член 119 от закона: Закон за опазване на околната
среда
 Разпореждане на Министъра на околната среда от 14
октомври 2002 г. Относно специфичните
изисквания, на които трябва да отговаря програмата
за опазване на околната среда от шум (Офиц.бюл.
№179, точка 1498.
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Планът за действие трябва да включва минимум следните елементи:
 опис на агломерацията, на главните пътища, на главните










железопътни линии или главните летища, както и на други
източници на шум, които следва да се вземат под внимание,
отговорната действаща власт,
юридическия контекст,
всички допустими нива за даденото място съгласно Член 5,
съвкупна спецификация на резултатите от разпада на шума,
оценка на оценявания брой на населението, изложено на шум;
запознаване с проблемите и състоянията, които изискват
подобрение,
отчет за консултациите с обществото, проведени съгласно член 8.7,
всички задължителни към момента инструкции,касаещи
ограничаването на шума, а също и всички подготвяни проекти.
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Действия, които действащата власт възнамерява да
предприеме през следващите пет години съвместно със
спасителните мерки, касаещи опазването на тихите
места:
 дългосрочна стратегия,
 финансова информация /ако е достъпна/: бюджет,
оценка на съотношението разходи:ефективност и
оценка на съотношението разходи:дял,
 решения, предвиждани във връзка с оценката за
реализация на плана за действие, както и
резултатите от изпълнението на плана за действие.
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2. Действия, които действащата власт възнамерява да предприеме в тази
област в съответствие с компетентността й; тези действия също може да
се отнасят и за даденото по-долу:
 планиране на комуникационното движение,
 технически спасителни мерки, прилагани по отношение на
източниците на шум,
 обособяване на по-тихи източници,
 намаляване на пренасянето /разпространението/ на звука,
 регулиращи спасителни или икономически спасителни мерки или на
стимули от този род.
3. Във всеки план за действие трябва да фигурират оценки, касаещи
намаляването на броя на лицата, раздразнени от шума, и на лицата,
които имат смущения в съня и други подобни.
4. Комисията – в съответствие с Член 13.2, може да разшири
предначертанията на плана, като за целта въведе указания в плановете
за действие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Данни, изпращани на Комисията (член 10)
2. Относно главните пътища, главните железопътни
линиии главните литища.
2.1. Общо описание на хътищата, летищата и железопътните
линии: положение, големина и данни, касаещи движението
/пътникопотока/.
2.2 Характеристика на окръжението им: агломерации, села,
селски местностии други, информации относно
оползотворяването на земи и други главни източници на шум.
2.3. Какви са прилаганите в миналото програми за контрол на
шума и какви са понастоящем прилагани средства за опазване от
шум.
2.4. Използувани методи за изчисления и методи за измерване на
шум.
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2.5 Приблизителният брой на населението /в стотици/,
живеещи извън агломерацията, в жилищни помещения,,
които са изложени на шум, с показател за оценка на шума
LDWN – във всеки от дадените по-долу интервали на
децибелите, със стойности на LDWN, подадени в децибели, 4
метра над земното ниво, както и на най-изложената фасада:
55-59 децибела, 60-64 децибела, 65-70 децибела, 70-74
децибела и над 75 децибела.,
 Освен това трябва да се посочи къде е достъпна тази
информация както това е посочено в алинея 1.5
(вентилация/климатизация)
 изолирана фасада за 20 децибела, определена в алинея 1.5.
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2.6. Необходимо е да се посочи приблизителният брой на
населението, живеещи извън агломерация, в жилищни
помещения, които са изложени на шума LN в дадените по-долу
интервали в децибели, четири метра над земното ниво, както и
най-изложената на шум фасада: 50-54 децибела, 55-59 децибела,
60-64 децибела, 65-69 децибела и над 70 децибела.и данни може
да бъдат подлагани на оценка за интервала 45-49 децибела но
преди датата, определена в член 11.1 (18.07.2009 г.)

Освен това трябва да се посочи къде е достъпна тази информация,
колко души живеят в дадените по-горе категории жилищни
помещения, както и жилищните помещения, които имат:
 специална изолация срещу шума, за който става дума, както
това е определено в алинея 1.5 /вентилация/климатизация/,
 изолирана изолация, определена в алинея 1.5 – 20 децибела.
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2.7. Общата площ – в км2, изложена на шум, със
стойности на показателя за оценка на шума LDWN,
КОЙТО шум е по-голям съответно от 55,65 и 75
децибела. Трябва да се посочи приблизителният общ
брой на населението /в стотици и приблизителния
общ брой на жилищните помещения, където живее
това население. Тези данни трябва също да включват и
агломерациите.
 Хоризонталът изохипса/, отговарящ на стойностите
55 и 65 децибела, трябва също да бъде представен на
една или повече акустични карти, които описват
местоположението на села, градове и агломерации.
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2.8. Обобщението на плана за действие,
включващо всички важни аспекти, разгледани в
Приложение V, по обем не превишават десет
страници.

