ПРОЕКТ BG051PO 001-7.0.07-0263-С0001
„Нов модел на сътрудничество за Нови умения”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във Вашето бъдеще!

НАСОКИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ
В ПРАКТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО И МЕСТНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА
ШУМОЗАЩИТАТА
„БУЛАКЕ ТРЪСТ“АД - ПОСиИР „Инженерия” ООД
21-23.07.2013 г. ПЛОНСК, ПОЛША

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
„Булаке Тръст” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство
на труда и социалната политика.”

Съдържание
I.

Проект BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 „Нов модел на сътрудничество за
Нови умени” – стр.2

II.

Понятието „шум“ – стр.4

III.

Правни норми в Европейския съюз в сферата на опазване на околната среда
от шум – стр.4

IV.

Правни норми в Полша, касаещи опазването на околната среда от шум –
стр.9

V.

Добри практики в областа на опазване на околната среда от шум на фона
на действащото законодателство – стр.12

VI.

Основни форми на взаимодействие между “Булаке Тръст” АД и
„Инженерия“ ООД в областта на шумозащитата в рамките на проект
BG051PO001-7.0.07-0263-– стр.21

1

I.

Проект

BG051PO001-7.0.07-0263-C0001

„Нов

модел

на

сътрудничество за Нови умения”
Проекта се реализира въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ
по ОП “РЧР” BG051PO001-7.0.07-0263-C0001 сключен между Министерството на
труда и социалната политика ГД“Европейски фондове, международни програми и
проекти” и “Булаке Тръст” АД.
“Булаке Тръст” АД

изпълнява проекта

съвместно с полският партньор

Предприятие за общо строителство и инженерни работи „Инженерия” ООД /ПОСиИР
„Инженерия” ООД/.
Проектът касае една много нова и неразвита сфера в България, както от гледна
точка на производството, така и от гледна точка на необходимите умения и
квалификация за изпълнението. Проектът цели идентифициране на необходимите
знания и умения за постигане на устойчива заетост и развитие на специфични
дигитални компетентности, във връзка с прилагането на новите ноу-хау технологии в
областта на щумозащитата.
На българския пазар на труда липсват квалифицирани български специалисти,
както и възможности за придобиване на специфичните знания, умения и опит.
„Булаке Тръст”АД работи в сферата на жилищното и пътно строителство,
канализации, търговия с материали и компоненти за топлоизолация, строителна
дограма - врати и прозорци, производство на профили за сухо строителство, обучение в
областта на дизайна и производството.
Фирмата има опит в използването топло и шумоизолации в строителството, а
също и опит в работата с материали за шумозащита. Дружеството е провеждало
обучение на лица, включително от групи в неравностойно положение.
Фирма „Инженерия” ООД е дружество с ограничена отговорност. Уставният
капитал е в размер 3 050 500 злоти. Фирмата се специализира в комплектно изпълнение
на всякакви строителни инвестиции с особено внимание към проекологичните
инвестиции, строително-пътните инвестиции, общото и промишленото строителство.
Тя разполага с най-съвременни технологии, специализирани кадри и огромен опит,
благодарение на който е в състояние да поеме изпълнението на най-трудни
предизвикателства. Дейността на фирмата в значителна степен е диверсифицирана,
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благодарение на което в значителна степен е устойчива на периодическите
конюнктурни колебания в отделните сегменти.
По темата шумозащитни съоръжения „Инженерия” ООД разполага със
собствени разработки, техническа документация и софтуер за акустични стени, а
именно:
1.

Бариери поглъщащи шума – алуминиеви прегради, прегради тип

”зелена стена” и прегради тип дървени и пластмасови.
2.

Отбиващи прегради – бетонни, прозрачни тип „плексиглас” и

прегради от клинкерни тухли.
3.

Прегради отбиващо-дифракционни – от талаш и бетон, от дървени

стърготини и бетон, и керамични.
В България липсва опит в областта на шумозащита в околната среда. Полският
партньор притежава дългогодишен опит в тази област, придобит с помощта на немски
и австрийски партньори. В момента дружеството партньор е лидер в изграждането на
шумозащитни стени, поради най-стриктното прилагане в Полша измежду европейските
страни на нормите за шумозащита.
Във връзка с тенденциите за развитие „Булаке тръст” АД планира усвояване на
опита на партньора чрез обмяна на опит, обучение, предаване на специфичен ноу-хау в
организиране на производство на елементи за акустични стени в България.
Обща цел на проекта
Общата цел на проекта е да допринесе за създаване на нов модел на
сътрудничество между мрежа от заинтересовани страни и партньорства с акцент върху
адаптиране на заети лица, включително над 55 г., и безработни младежи до 29 г. към
нови пазарни ниши чрез надграждане на липсващи знания и умения.
Специфични цели
1. Подобряване

на

човешкия

капитал

и

повишаване

на

конкурентоспособността в „Булаке Тръст” АД чрез създаване на квалифициран
екип за работа в областта на шумозащитата, с помощта на обмяна на опит, ноу-хау
и добри практики с чуждестранния партньор.
2. Въвеждане в работата, менторство и обучение в предприемачество за
новопостъпили безработни младежи с висше и средно образование до 29 г., чрез
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трансфер на методи и адаптиране на нови практически умения в областта на
шумозащитата и акустиката, включително използване на софтуер за акустика,
архитектура, геодезически и геоложки проучвания; предприемачески стратегии за
по-лесна адаптация към промените.
II. Понятието „шум“
Шумът е един от най-обременяващите околната среда фактори, който причинява
трудни за оценяване загуби в добруването на човека. Може да се смята, че шумът е
придружавал човека още от началото на нашата ера, като се е превръщал в особено
досаден в големите агломерации от хора, възникващи с развитието на градовете и
комуникациите.
Обикновено шумът е дефиниран като всеки шум, който при дадените условия е
нежелан, обременяващ е, или направо е вреден за човешкото здраве. Вредността или
обременността от шум зависи от силата на шума, от честотата му, от характера на
промените във времето, от дълготрайността на действието му, а също и от
съдържанието на нечуваемите му съставки, както и от такива характеристики на
адресата като здравно състояние, възраст, психична кондиция и индивидуална
чувствителност на звуци.
Провежданите от известно време от експертите на ЕС анализи са доказали, че
шума в околната среда се причинява главно от:
-

движението на транспортните средства,

-

от промишлена дейност,

-

от активност по време на почивка,

и се е превърнал в един от най-сериозните проблеми, причиняващи намаляване
на качеството на живота в Европа.
III. Правни норми в Европейския съюз в сферата на опазване на околната
среда от шум
Първите правни норми на ЕС относно шума най-напред са имали за цел опазване
на общия пазар от ограниченията, произтичащи от определянето от страните членки на
различни изисквания по отношение на допустимото ниво на шума, предизвикан от
превозни средства като леки коли, автобуси и камиони, мотоциклети и трактори:
Директива 70/157/ЕИО от 1970 г. относно сближаването на законодателствата
на страните членки, касаещи допустимото ниво на шум и емисиите на отделяните
газове от моторните превозни средства;
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Директива 97/24/ЕС от 1997 г. относно някои части и особености, касаещи
двуколесните и триколесните моторни превозни средства;
Директива 74/151/ЕИО от 1974 г. относно сближаването на законодателствата
на

страните

членки,

касаещи

някои

части

и

колесни

характеристики

на

селскостопански и горски трактори.
В началото са приети стандарти, които са били задължителни само за
продуктите, предназначени за пазара на ЕС; едва по-късно, с течение на времето, в
инструкциите

на

Общността

са

започнали

да

въвеждат

задължителни

за

производителите стандарти за емисията на щум, които стандарти представляват един от
важните елементи за опазване на околната среда. Понастоящем всички моторни
превозни средства, произвеждани на теротрията на ЕС, трябва да отговарят на
задължителните нормативи без да се взема под внимание къде ще бъдат продавани.
С директивите са въвеждани различни инструменти за опазване от шума,
произхождащ от различни източници.
С Директива 86/594/ЕИО от 1986 г. относното емисиите на шум, емитиран от
домакински уреди, производителите им са били задължавани да публикуват на уредите
информация относно емитирания от тях шум, като допълнително производителите е
трябвало да посочат и методи за измерване на този шум. От друга страна в Директива
2000/14/ЕС от 2000 г. относно сближаването на законодателствата на страните членки,
касаещи емисиите на шум в околната среда от съоръженията, използувани извън
помещения, са установени, между другото, стандарти, касаещи допустимото ниво на
шум, емитиран от съоръжения както следва: разнородни строителни съоръжения,
косачки, повдигачи, генератори и други подобни, с които се цели да се повиши
ефективността на функционирането на вътрешния пазар, като успоредно с това се
опазва здравето и благосъстоянието на хората.
Нивата на шум в околната среда непрекъснато се увеличават в градска среда,
което главно се дължи на по-голямото движение по пътищата, както и на
промишлената дейност и почивката. Оценките показват, че почти 20% от хората в
Европейския съюз

са изложени та такива нива на шум, които се смятат за

недопустими. Тези нива може да оказват влияние върху качеството на живот и на
зравето на зстрашените лица, а също могат да причинят високо ниво на раздразнение,
да причинят смущения в съня, както и да окажат неблагоприятно въздействие върху
здравето, като например болести на кръвоносната система. Шумът също така оказва
влияние върху флората и върху фауната.
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През 1996 г. е приета Зелена книга с заглавие „ Бъдеща политика в областта
на шума” (COM996)0540) с оглед да се разработи нов подход за проблема на шума и
да се направи първата стъпка към интегрирана програма за борба със шума.
Икономическите стимули
областта на понижаване

представляват значителна част от политиката на ЕС в
на нивото на шума. В кръга на възможните за тази цел

средства влизат: субсидии с цел развитие и закупуване на по-тихи продукти, правно
изискване за предоставяне на определени информации за даден продукт, въвеждане на
данъци върху шума, определяни съгласно принципа „който замърсява околната среда,
той плаща”, както и въвеждането на лицензии за шум.
Основен правен акт, определящ в ЕС насоките за борба със шума е Директива
2002/49/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 25 юни 2002 относно
оценката и управлението на нивото на шум в околната среда. След като е взето под
внимание, че достигането на високо здравно ниво и опазването на околната среда са
едни от приоритетите в политиката на Европейския съюз, Европейския парламент и
Съвета на ЕС са приели такава директива, която има за задача да дефинира общ подход
с цел избягване, предотвратяване или намаляване на вредните последици от излагането
на шум, в това число и на досадността от шума.
С цел реализиране на гореизложеното страните членки са задължени да
предприемат определени действия както следва:


определянето на степента на излагане на шум в околната среда

чрез изготвяне на шумови карти посредством приложението на общи методи за
оценка по такъв начин, че тези карти да са сравними за цялата територия на
Европейския съюз,


приемане от страните членки на планове за действие, разработени

на базата на акустични карти, с които планове се отива към предотвратяване на
възникването на шум в околната среда, към намаляване на нивото му в
областите, където шума е прекалено голям, и към запазване на качеството на
акустичния климат в околната среда в местата, където това качество е на
подходящо ниво.


осигуряване достъп на обществото до информациите, касаещи

шума в околната среда.
В Директивата са определени показателите за шум и използуването им, а също и
методите за оценка на тези показатели. Страните членки също са задължени да изготвят
за своята територия стратегични шумови карти за градовете с брой на населението
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над 250 хил.жители, както и за всички главни пътища с натоварване над 6 милиона
превозни средства годишно, а също и за главните железопътни линии, натоварени с
движение повече от 60 хиляди влакови състава годишно и за главните летища.
Успоредно с гореизложеното Страните-Членки са задължени да изготвят
планове за действие, което особено се отнася за районите, където са били превишени
граничните стойности. С Директивата също се регулират и въпросите за информиране
на обществото, за събирането и публикуването на данни от Страните Членки и
Комисията, както и отчитането и изготвянето на анализи.
Пътно движение: С Директиви 70/157/ЕИО и 97/24/ЕС

се определят

допустимите нива на шум за моторните превозни средства – с максимална скорост,
превишаваща 25 км/час, както и съответните нива на шум за велисопидедите с мотор и
за мотоциклетите. Допълвайки законодателството, касаещо превозните средства като
такива, в Директива 2001/43/ЕС се определят изискванията относно изследванията за
шум от въртенето на гумите, като се определят допустимите нива на този вид шум и
изискванията относно постепенното му ограничаване.
Въздушно движение: През 1992 г. е приета директива 92/14/ЕИО, която се
базира на нормативната база на Международната организация за гражданско въздушно
движение (ICAO), с която се цели да се ограничи експлоатацията на самолетите и да се
въведе забрана за кацането на европейските летища на най-шумните въздушни
превозни средства. В Директтива 2002/30/ЕС се установяват принципи и

процедури по отношение на въвеждането на ограничения, свързани с нивото на
шум на летищата. В становище СОМ(2001)0074 Комисията е предложила
директива относно определянето на граници за класификацията на шум за
свръхзвуковите граждански самолети, с което се цели да се начисляват такси за
шум с оглед да „излязат напред” самолетите, които вдигат по-малко шум.
Железопътно движение: В Директива 96/48/ЕС и 2001/16/ЕС се
определят правните рамки относно техническата и операционна хармонизация
на железопътните мрежи съответно за бързите и обикновените влакове. С
програмата за развитие на тиха железница (започната съвместно от немските,
австрийските и италианските органи, отговарящи за железниците) се цели да се
постигне значително ограничаване на емисията на шум в цялата система с
максимум 23 децибела (A) благодарение на конструирането на товарен влак от
нов тип, с чието използуване ще се открие възможност за оптимално
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ограничаване на шума. През юли 2008г. Комисията е предложила становище по
въпроса за ограничаването на железопътния шум (като се има предвид
съществуващия парк)(СОМ(2008)0432).
Шум, емитиран от домакински уреди и от съоръжения, използувани
извън помещения: Директива 86/594/ЕИО дава инструкции относно методите
за измерване, с помощта на които се определя и наблюдава /мониторинг/ шума,
емитиран от домашните уреди. В Зелената книга от 1996 г.се разглеждат въпроси
на политиката относно шума, в която Комисията акцентира на увеличаването на
нивото на шума на територията на градовете. Директива2000/14/ЕС, заменена с
директива 2005/88/ЕС, е рамкова директива, създадена с цел да се контролира
емисията на шум и да се разработят означения за повече от 50 типа съоръжения,
използувани извън помещения.
Промишлен шум и строителни съоръжения: Големите промишлени и
селскостопански съоръжения, обхванати с директива по въпроса за промишлеите
емисии, може да получат позволение въз основа на използуването на найдобрите достъпни методи (BAT)- като отправни точки. Като се има предвид че
промишления шум, емитиран в околната среда, е проблем на местно ниво, то
средствата, които трябва да се предприемат, ще зависят от даденото място, което
затруднява

определянето

на

най-добрите

достъпни

методи,

целящи

предотвратяване на шума и контрола на шума. Нивото на шум, емитирано от
строителни съоръжения като багери, товарачни машини, машини за изкопни
работи и кулокранове, понастоящем се регулира от редица директиви и
разпоредби на ниво ЕС.
Плавателни единици за почивка: Директива 2003/44/ЕС (с която се
променя директива 94/25/ЕС) касаеща моторниците за почивка (в това число
частните плавателни единици) и допълва изискванията относно проектирането и
конструкцията им съгласно нормативите за околна среда, касаещи допустимите
нива на изгорели газове и шум.
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IV. Правни норми в Полша, касаещи опазването на околната среда от
шум
Според правото в Полша опазването на околната среда от шум се регулира
от инструкциите на закон от 27 април 2001 г.: Закон за опазване на околната
среда (ЗООС),( Официален бюлетин от 2008 г., №25, точка 150, с последвалите
промени).
Със Закона се цели да се осигури колкото се може по-добро акустично
състояние на околната среда, което особено се отнася за поддържането на
нивото на шум под допустимито ниво или поне на това допустимо ниво, а в
случай че това ниво не е налице – намаляване на нивото на шум поне до
допустимото ниво ( член 112 от ЗООС). Тези условия следва да се вземат под
внимание както при издаването на административни актове, представляващи
основа за използуване на околна среда: например решения за допустимото ниво
на шум, както и в процеса на създаване на правни актове за дадено място –
например във връзка с приемането на планове за стопанисване на дадено
пространство.
Основа на процеса за ограничаване на прекален шум най-напред е
измерването му, което особено се отнася за местата, където този шум е досаден,
а впоследствие - обработването на резултатите за цялата страна, определяни като
акустично състояние на околната среда, като често се нарича акустичен климат
на околна среда.
Оценката на акустичното състояние на околната среда и регистрирането
на промени в това отношение се извършва в рамките на държавния мониторинг
на околната среда въз основа на резултатите от измерването на шума,
определени чрез показателите за шум LDWN И LN.
Оценката на акустичния климат на околната среда е задължителна за
агломерация с брой на жителите над 100 хил.жители, а също и за някои пътища,
железопътни линии и летища.
Във връзка с тази оценка районния управител изготвя – на всеки пет
години, акустични карти за гореизброените агломерации. За такива обскти като
пътища, железопътни линии и летища, чиято експлоатация може да причини
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отрицателно въздействие в значителни области; районният управител изготвя на
всеки пет години акустична карта на терените, на чиито места е настъпило
превишаване на допусимите нива на шум.
За останалите области оценка на акустичното им състояние се извършва
от областният инспектор по опазване на околната среда.
Според концепциите на законодателя акустичните карти трябва да бъдат
множество от информации, с които се определя актуалното състояние на
акустичния климат за дадената област. Документите от този тип се състоят от
две части: от характеристика и графика. В описателната част фигурира
характеристиката на територията, подлежаща на оценка, идентификацията и
характеристиката на източниците на шум, акустичните условия, произтичащи от
местния план за стопанисване на територията, методите, използувани за
извършване

на

оценка, сравнението на

резултатите от

изследванията,

идентификацията на териториите, застрашени от шум, броя на населението,
застрашено от шума, анализа на тенденциите за промени в акустичното
състояние на околната среда, а също и изводите, касаещи действията по опазване
от шум. Графичната част трябва да включва карта, характеризираща шума,
емитиран от отделните източници на шум, карти за акустичното състояние на
околната среда с обозначение на териториите, на които се наблюдава
превишаване на допустимите нива на шум, сведено към нивото на местния план
за стопанисване на дадената територия, както и карти на териториите,
застрашени от шум, а също и карти, представящи предвижданите резултати от
действията, произтичащи от представените предложения в описателната част.
Вторият важен елемент за опазване на околната среда от шум е
изготвянето на норми относно допустимия шум на определено ниво, т.е.
определяне на показателите за шум за определени видове стопанисване на
територии.

10

Европейска комисия
Европейско ниво
Местно ниво

Министър на околната среда
Управление на опазването от шум

Главен инспектор по опазване на околната среда
Главно
статистично
управление

Координация на действията, касаещи измерванията на шум, провеждани от
Областния инспектор по околна среда, оценка на акустичното състояние на
околната среда, база данни за Полша,мониторингови измервания, извършвани с

Областно ниво
Държавен областен
инспектор по хигиена
и профилактика

Управителен съвет
на областта

Районен управител
Изготвяне на акустична
карта

цел оценка на акустично състояние на околната среда,контрол, необходим за
реализацията на задължението за изготвяне на акустични карти

Областен инспектор по опазване
на околна среда
Оценка на акустичното състояние на
околната среда на територията на
окръга
Мониторингови измервания,
извършвани с цел оценка на
акустичното състояние на околна среда
Контролни измервания, определящи
условията за използване на околна
среда

Районен управител и
председател на
Управителния съвет на
област

Управляващ пътища,
железопътни линии,
трамвайни линии и
летища
Изготвяне на акустична
карта за териториите,
намиращи се в района на
пътища, железопътни
линии и летища

Измерване на шум

Лице, направляващо инсталация,
или собственик на съоръжение
Измерване на шума, емитиран от
съоръжения и инсталации

Измервания на пътен шум,
на железопътен шум, на
летателен шум и на шума,
емитиран от територията
на пристанища

Оценка на акустичното състояние на околна среда.
Акустични карти.
Резултати от измерванията на шум

Фигура 1. Схема за потока от информации, отнасящи се за акустичното
състояние на околната среда(Източник: Програма за Държавен мониторинг на
околната среда за периода 2010-2012. Главен Инспектор по опазване на околната
среда. Библиотека за Мониторинг на околна среда, Варшава 2010).
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Тук му е мястото да добавим, че едновременно се изтъква потребността от
разработване на по-точна методика и на по-точни измервателни съоръжения
(между другото за да не се взема средния резултат от измерванията), които дават
възможност за по-точна и всестранна характеристика на шума, така че тази
характеристика по-добре да взима под внимание спецификата на вредното му
въздействие върху слуха.
В ЗООС фигурира голям брой важни сертификати за Министъра на околната
среда с цел определяне по пътя на разпореждания,между другото на: начини за
определяне на стойността на показателя за шума LDWN (Официален бюлетин 2010 г.,
№215,точка 1414), а също – след

съвместни действия с министъра, отговарящ за

въпросите на здравето, определяне на допустимите нива на шум в околната среда за
дадените по-долу територии:строителни терени, терени за строеж на болници и за
сгради за социално подпомагане, за терени за сгради, предназначени за постоянно или
временно пребиваване на деца и на младежи, за терени за сгради за здравни цели, за
терени за сгради за почивка и отдих, за терени за сгради за жилища и услуги
(Официален бюлетин от 2007 г., №120, точка 826 – виж приложение 1).
При изготвянето на местния план за стопанисване на даденатеритория се прави
диференциране /разграничаване/ на териториите от гледна точка на функцията и
принципите на стопанисването им като се посочва кои от тях може да се причислят към
гореизброените обособени видове.
В случай че органа за опазване на околната среда установи – въз основа на
собствени измервания, на измервания, извършени от обласния инспектор по опазване
на околна среда, или въз основа на измервания, извършени от субекта, задължен да ги
направи – че извън предприятието, в резултат на дейността на субекта, са превишени
допустимите нива за шум, то органа за опазване на околната среда издава решение
относно допустимото ниво на шум. Допустимото ниво на шум се смята за превишено
тогава, когато е превишен показателя LAeqD или LAeqN.
За териториите, на които нивото на шум превишава допустимото ниво, се
разработват програми за опазване на околната среда от шума, чиято цел е напасване на
нивото на шума до допустимото ниво. Програмите се одобряват от районния съвет - за
агломерации над 100 хиляди жители, или от обласният парламент – за места извън
агломерациите.
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В Закона е предвиден допълнителен инструмент какъвто е обозначаването на
тихи райони, предназначени за опазване на ценни територии от очакваното нарастване
на шум. Посочването на тихи райони влиза в компетентността на районния съвет, който
може да обхване с такъв вид опазване райони в региона на агломерацията или извън
агломерацията.
Допустимитне нива на шум в околната среда са определени с показателите
LAeqD – дневно време и LAeqN – нощно време, които показатели се използуват за
определяне и контрол на условията за използуване на околна среда, като се регулират с
Наредба на Министъра на околната среда на Полша от 14 юни 2007 г. (Официален
бюлетин от №120, точка 826 ), а също и от новата Наредба

на Министъра на

околната среда от 1 октомври 2012 г. (Официален бюлетин от 8.10.2012 г., точка
1109.).
В действащата до миналата година Наредба на Министъра на околната среда
относно допустимите нива на шум в околната среда фигурираха едни от най-строгите
норми в Европейския съюз. Съгласно тази Наредба допустимите лимити за сила на
шума през деня са били определяни на ниво от 50 децибела до 65 децибела, а през
нощта – на нива от 45 децибела до 55 децибела. С новата Наредба от 2012 г. тези
лимити са повишени съответно на 68 децибела – през деня, и на 60 децибела – през
нощта.
V. Добри практики в областа на опазване на околната среда от шум на фона
на действащото законодателство
Систематизирайки инициативите в областта на опазване на околната среда от
шум следва да акцентираме на две основни групи: инициативи с общ характер, чиято
цел е не само опазването от шум, но които оказват положително влияние върху
акустичния климат, и инициативи, чиято главна цел/или една от тези цели/ е опазването
на околната среда от шум.
Инициативите, в кръга на първата група се причисляват най-общо значителни
територии (заедно с площта на целия град), поради което опазването от шум е
значително по-ефективно, а често пъти – по-евтино. Следва при това обаче да се
помни,че главната цел на приложението на решенията, числящи се в тази група, не е –
в повечето от случаите, опазването от шум. Положителните ефекти по отношение на
акустичните условия в околната среда се постигат като че ли „случайно“, което
понякога ограничава възможните антишумни действия и разходите по тези решения,
които понякога са големи, не може да се разглеждат изключително като разходи за
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опазване на околна среда. Точно обратното - разходите за опазване на околната среда
/също и от шум/ се явяват общо взето като не голям процент от инвестиционните
разходи.
Споменатите инициативи се наричат инициативи в областта на формирането на
акустичния климат. Тези инициативи се прилагат общо взето при реализацията на
дълготрайни цели, а понякога – при среднотрайни цели. Преди избора на инициативи в
областта на формиране на акустичния климат е необходимо да се подберат технически
средства за опазване от шум. Има се предвид, че тези средства имат местно
приложение. От друга страна приложението им може да донесе ефекти след кратък
период.
1. Пространствено планиране и управление на стопанисването на територии
като се имат предвид акустичните проблеми
Най-общо може да се каже, че тези действия се основават на правилното
разполагане една до друга на териториите с различни градоустройствени функции. От
акустична гледна точка различаваме три вида функции:
-

шумна (зона с източници),

-

индиферентна (в акустично отношение), т.е. зона, в

която се групират

териториите, на които не се приписват допустимите нива на шум,
-

чувствителна на шум – с различна степен на чувствителност в зависимост от
допустимото ниво на шум.
„Индиферентните” зони може да се използуват като изолационни области,

отделящи чувствителните зони от шумните зони.
Акустичните проблеми следва да се вземат под внимание в:
-

материали от типа на обучение на насоките за пространствено стопанисване,

-

екофизиографични разработки,

-

планове за пространствено /териториално/ планиране.

1.1.

Определянена области с ограничено използуване /ООИ/ процедура
съгласно член 135 от „Закона за опазване на околната среда“.

ООИ се определя в случаите, когато няма възможност за опазване на територии
с помощта на технически средства. ООИ успешно може да изпълнява ролята на
изолационна област.
В проекта на Областта за Ограничено Използуване трябва да бъде определено
следното: границите на областта, ограниченията по отношение на предназначението на
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територията, техническите изисквания, касаещи сградата, начина за използуване на
територията.
1.2. Определяне на промишлени зони
Условията за определяне на промишлените зони са представени в член 136 а –d
от „Закона за опазване на околна среда”.
Тези сери имат между другото връзка с опазването на околната среда от
промишлен шум.
1.3. Определяне на т.н. „Тихи зони” в градовете и извън агломерации
Възможността за определяне на зони от този тип има два правни аспекта. По
същество липсват какъвто и да било опит в това отношение. Изглежда, че при
определянето на „тихите зони” може да се приложи аналогична процедура както в
случая ООИ.
2. Развитие на транспортните системи в градовете
Обучението и проектите, свързани с преустройството и развитието на
транспортните мрежи на дадена област /град/. Това се отнася главно за мрежата от
пътища /улици/.
Развитието на транспортните мрежи е свързано с:
-

развитието на нови връзки (нови пътни артерии и евентуално релсови),

-

Планиране на протичането на потоците от движение,

-

Отделяне на транзитното и местното движение,

-

Планиране на различно транспортно обслужване за различните райони на
дадената територия в зависимост от приписната функция и пр.
Действията в тази област се намират на границата на пространственото

планиране и планирането на комуникационните системи.
Хоризонтът на приложение на този тип действия за опазване от шум –
дългосрочна перспектива.
2.1. Строеж на алтернативни пътища (околовръстни)
Изграждането на алтернативни пътища не е непосредствено свързана с
действията по опазване от шум. Това се отнася преди всичко за околовръстните
пътища, които се явяват инициативи, свързани с модернизацията и развитието на
транспортните

системи.

От

друга

страна

околовръстните

пътища,

които

благоприятствуват извеждането от разглеждания район на транзитното движение, имат
в по-голямата си част, положително влияние върху подобряването на акустичния
климат.
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От акустична гледна точка изграждането на околовръстни пътища може да се
оценява - при използуването на показателя М както е дадено по-долу:

(Най-често: 2- 5)
При което:
Et – ефективността по ограничаване на шума в резултат на изградането на
околовръстния път,
Mo – изходна стойност на показателя за емисия преди реализирането на
инвестицията,
Mp – стойност на показателя за емисия след реализирането на инвестицията
определена в района, застрашен от шум,
Mоbw – стойност на показателя за емисия след реализирането на инвестицията
определена в района около околовръстния път.
На стойността на показателя Et = 2-10 отговаря 2 – 10-кратно намаляване на
обременеността и/или на вредата от шума.
Околовръстните пътища не са единствената форма на алтернативни пътища. В
случай на необходимост /а също и според актуално проявяващите се възможности/ в
разглеждания район се очертават границите на други пътища, които досега не са били
използувани, т.е. на пътища с множествен характер, отвеждащи по-големи потоци от
движение, като съответно са отдалечени от районите, изискващи акустично опазване.
2.2. Определяне на зони на спокойно движение
Напоследък един от начините за подобряване на условията в околната среда,
който все повече се използува в градовете, е създаването на зони за спокойно
движение. Такива зони се изграждат преди всичко в околностите на жилищни квартали.
Основната идея за създаването на такива зони е лозунга „колкото се може помалко автомобилно движение”. Тази идея се реализира чрез:
-

Ограничаване на пропускателната способност на улиците,

-

Ограничаване на скоростта /например в зоната/,

-

Приемане на други ограничения и трудности за автомобилното движение,

-

Цялостно елиминиране на транзитното дввижение,
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-

Даване на предимства за масовия транспорт с оглед щадене на околната

среда.
2.3. Въвеждане на „зони с ограничение на шума”
Това са специално обособени райони, в които без ограничение може да се
движат само превозни средства с хибридно задвижване, като при това в такава зона би
била валидна заповед за използуване на електрически двигатели. Евентуалното
позволение на влизането на други превозни средства би могло да става само срещу
значително заплащане на такса за „вход в дадената зона”.
3.

Планиране на движението

Действия по отношение на вече съществуващите транспортни системи –
модернизация и др. Тези действия следва да се тълкуват като действия, основаващи се
на модернизацията и съживяването на съществуващата транспортна система.
Най-важните организационни инструменти, спомагащи за осъществяването на
основната цел са изложени по-долу.
3.1. Ограничаване на движението
Ограничаването на движението е едно от основните средства за оказване на
влияние върху ограничаването на шума.
Нивото на пътния шум зависи от логаритма на броя на превозните средства в
потока на движението. Оттук следват дадените по-долу факти:
-

Ограничаването на броя на превозните средства с 25% (без да се променя

структурата на движението и скоростта му) води като резултат до промени в нивото на
пътния шум, които не превишават един децибел,
-

Двукратно увеличение /намаление/ на концентрацията /интензивността/

на движението води до увеличаване /намаляване/ на пътния шум с 3 децибела.
3.2. Ограничаване на скоростта
Най-общо казано ограничаването на скоростта на превозните средства оказва
положително влияние върху намаляването на нивата на звука. В определени случаи
може също да се проявят също и неблагоприятни ефекти от приложението на това
решение.
Трябва

да

се

подчертае,

че

в

разглеждания

случай

най-ефикасното

„принуждаващо” разрешение по отношение на действителното ограничаване на
скоростта биха били фоторадарите.
3.3.

Подобряване на плавността на потока на движение на превозните

средства посредством въвеждането на интелигентна система от светофари
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Горното се явява като доразвитие на популярното решение известно като
„зелена вълна”. Главната цел на това решение да принуди шофьорите да въведат
желаните промени в поведението си по време на движение.
Осигуряването на подходящо плавно придвижване на превозните средства може
като ефект да доведе до намаляване на шума в някои райони /например в в района на
кръстовищата/ с 2-3 децибела.
Трябва обаче да се вземе под внимание факта, че предлаганите решения за
увеличаване на средната скорост на движение може също така да доведе и до
увеличаване на нивата на шума.
3.4. Въвеждане на ограничения за движението на тежки превозни средства
Тежките превозни средства главно носят отговрността за стойността на нивото
на пътния шум около пътищата. Този ефект нараства с увеличаването на броя на
тежките превозни средства в потока на движението.
3.5. Забрани или ограничаване на движението през нощта
Според законодателството на Полша се приема, че критериите за оценка на
шума през нощта трябвада бъдат с 10 децибела по-строги (като се допускат и по-ниски
стойности) в сравнение със стойностите през деня.
Разликата от 10 децибела отговаря на 10-кратно по-малка интензивност на
движение. Това не отговаря общо взето на действителните условия.
За улиците от типа на „Главно кръстовище” – или за по-големите улици,
/разликите в нивата на звука през деня и през нощта се намират в границите средно на 0
– 5 децибела. При това положение за това какъв ще бъде диапазона на необходимото
опазване от шум ще се решава нощно време.
3.6. Подкрепа за градската комуникация, щадяща околната среда
Преференциите за масовия градски транспорт могат да доведат до намаляване на
потока на движение. Това разрешение се явява общо благоприятно.
Следва обаче да се обърне внимание на факта, че превозните средства от
градския транспорт влизат в групата на тежките превозни средства, което означава, че
те имат значително влияние върху стойността на нивата на шум.
Като извод трябва да се каже, че ако искаме да задвижим процеса за замяна на
индивидуалните превозни средства с масовия транспорт, то би трябвало да се
гарантира, че използувания за целта парк ще се характеризира с колкото се може помалка шумност.
3.7. Изграждане на велоалеи и подкрепа за ходенето пеша
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Изграждането на велосипедни алеи само по себе си не води непосредствено до
ограничаване на шума. От друга страна обаче, широко развитата и не случайна мрежа
от велоалеи общо оказва влияние върху реализирането на принципа за „по-малко
автомобилно движение”, което има голямо влияние върху ограничаването на шума в
градските територии.
3.8. Въвеждане на система от зони за платено паркиране
Най-общо може да се каже, че платеното паркиране като ефект води до
намаляване на потоците на движение в определени райони на градовете.
4.

Решения, ограничаващи

шума, причинен от комуникационна

инфраструктура
Това са решения, свързани с такива адаптации на инфраструктурата, с които се
цели превозните средства, които се движат по тази инфраструктура да причиняват
колкото се може по-малки емисии на шум. Тези решения намират приложение главно
по отношение на релсовата инфраструктура.
4.1. Използуване на „тихи” пътни настилки
Нивото на пътния шум, възникващ при допира на колелото с настилката, зависи
от следното:
-

от състоянието на настилката,

-

от вида на настилката,

-

от състоянието и вида на гумите.

При това всички тези фактори зависят от актуалната скорост на превозното
средство. Приложението на т.н. „тихи” пътни настилки може в определени случаи да
доведе до намаляване на еквивалентното ниво на звука до 3-4 децибела, ако става дума
за сравнение с „нормалните” настилки като асфалтобетон. Трябва обаче да се има
предвид че ефектите от намаляването на нивата на звука определено стават видими
при по-големи скорости.
За „градските” скорости /50/ тези ефекти не са големи или направо не се виждат.
Положителните ефекти, свързани с решенията за пътната настилка, може да
възникнат също и в резултат на ремонти и съживяване на тази настилка, доколкото тя е
билавлошо състояние. Притоваположение може да се постигне ефект /подобрение/ от
порядъка на 2-2,5 децибела средно подобрение.
4.2. Приложение на заглушаващи решения под релсите /т.н. тихи релси/,
шлифоване на релсите и на колелата на трамваите и на железопътните превозни
средства, а също и заваряване на релсовите връзки
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Решенията от този тип, приложени общо, показват, че е възможно да се
постигнат ефекти под формата на намаляване на нивото на звука от порядъка на както
следва:
-

10 децибела /при големи скорости на влаковете/,

-

5-6 децибела /средни скорости на влакове и трамваи/

-

2-3 децибела /при движение на влаковете и трамваите в района на гари и

спирки/
4.5. Решения, които водят до намаляване на

шума в релсовата

инфраструктура на мостове и на надлези
Използуване на специални виброизолационни решения /например приложение
на рогозки под релсите/.
Разнородните решения от този тип са достъпни на пазара; тези решения трябва
да бъдат анализирани и проетирани от специалсти по виброакустика. Налице е
възможност за постигане на ефекти от порядъка на 5-7 децибела.
5.

Решения за ограничаване на автомобилния шум /като главен източник

на шум в градовете/
5.1.

Намаляване на шума чрез използване на т.н. тихи гуми

Това решение следва да намери приложение от производителите на гуми.
Възможността за управление на това решение в рамките на програмата за
опазване от шум на практика е невъзможно. Освен това то би

било с ниска

ефективност. Изследвания в Германия показват, че ефектите от намаляването на нивото
на звука в

резулта на използуването на специални гуми представляват около0,9

децибела – при извънградско движение и около 0,4 децибела – при градско движение.
5.2. Подсигуряване на контрол на условията за хомологация на превозните
средства /от гледна точка на емисията на шум/
6.

Ограничаване на разпространението на звука

Приложение на всички елементи за стопанисване на дадената територия, които
може да послужат за шумозащитни прегради.
6.1. Приложение на акустичните екрани
6.2. Приложение на акустичните полутунели
6.3. Използване на покрития на източници
6.4. Подходяща конфигурация на застроявания терен, както и на
териториите, намиращи се в близост до източниците на шум
6.5. Приложение на абсорбиращи настилки близо до железопътното платно.
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Полша е изразходвала милиарди за борбата със шума. В областта на разходите
за акустично подсигуряване се явява на едно от първите места. Общо за периода 20092012 г. противошумните прегради са стрували средно 6 процента от стойността на
изграждането

на

автомагистралите

и

експресните

пътища.

Правителственият

инвеститор е представил изчисления, които показват, че разхода за строеж на един
километър автомагистрала в Полша представлява 9,6 милиона евро на километър, което
почти се доближава до средното за ЕС – 10 милиона евро, във връзка с което
изпълнителите не трябва да се оплакват от гледна точка на рентабилността на
договорите. От Съюза на Работодателите в Строителството в Полша отговарят, че в
Европа надценката е по-голяма, тъй като от инвеститора не се изискват толкова
завищени норми против шума.
Във времето на световна рецесия и „орязване на разходите” в ресортите на
транспорта и околната среда са забелязали проблема за надплащането за противошумни
инсталации. На 1 октомври миналата година е влиза в сила Наредба на Министъра на
околната среда, с която се дава възможност за намаляване на разходите за изграждане
на акустични прегради. С новите инструкции се е повишил прага на допустимито ниво
на звука. Благодарение на либерализацията на инструкциите при всяка следваща
инвестиция в областта на екраните следва да бъде – в зависимост от отсечката, от 13 до
82 процента по-малко, което би трябвало да намали разходите средно с 40%.
Според еколозите новите инструкции ще имат отрицателно влияние върху
здравето и живота на хората, както и това, че тези инструкции не отговарят на духа на
директивите на ЕС и на Закона за опазване на околната среда. Инвеститорите смятат
решенията за рационални.
7.

Решения, ограничаващи шума в точката на получаване

7.1. Приложение на прозорци с подходяща изолираност
7.2. Повишаване на акустичната изолираност на външни прегради.
7.3. Приложение на решения в областта на оформянето на архитектурна
сграда.
VI. Основни форми на взаимодействие между “Булаке Тръст” АД и
„Инженерия“ ООД

в областта на шумозащитата в рамките на проект

BG051PO001-7.0.07-0263-C0001
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Темата „шумозащита“ е слабо развита в България. Липсват конкретни знания,
относно практическите решения, производство и приложение на противошумовите
съоръжения, такива кото шумозащитни прегради например.
Фирма „Булаке Тръст”АД от няколко години търси чуждестранен партньор,
притежаващ теоретични и практически знания, както и опит в изграждането на
шумозащитни бариери, който би могъл да й помогне подробно да се запознае с темата
шумозащита и акустика, за да придобие практически знания и умения и комплексно да
обхване правилата и нормите, които се прилагат в борбата против шума.
В това направление фирма „Булаке Тръст”АД и фирма „Инженерия”ООД
намериха общ профил на взаимодействие. Поради дългогодишния опит на Полския
партньор в сферата на шумозащитата се появиха общи интереси за реализация на
проекта, който трябва да допринесе за създаване на нов модел на сътрудничество.
Полският партньор „Инженерия”ООД предложи в програмата за обучение да се
включат заинтересовани хора от различни възрастови групи, безработни и др., като
изключително значение в областта на обучението имаше нейният богат опит в
реализацията на разнообразни проекти в областта на шумозщитата.
Причината поради която, „Булаке Тръст”АД избра за партньор в проекта фирма
„Инженерия”ООД е нейния 7 годишен опит в областта на шумозащитата в околната
среда, придобит с помощта на немски и австрийски партньори. В момента дружеството
партньор е лидер в изграждането на шумозащитни стени, при стриктното прилагане в
Полша на нормите за шумозащита.
Във връзка с тенденциите за развитие „Булаке тръст” АД планира усвояване на
опита на партньора чрез обмяна на опит, обучение, предаване на специфичен ноу-хау в
организиране на производство на елементи за акустични стени в България, използвайки
богатият опит на „Инженерия”ООД при работа с чуждестранни партньори в Полша и
извън нея, като

швейцарската фирма SWISSPEARL – окачени енергийни и

шумозащитни фасади. Едни от последните разработки на партньора в Полша са
околовръстното шосе на Жирардув и автомагистрала А2. В същото време фирма
„Инженерия” ООД е с дългогодишен опит и традиции, чийто предмет на дейност е
въвеждането на нови технологии, инженеринг, изработване на сложни метални
конструкции, производство на шумозащитни панели и канализационни системи.
Фирмата има дългогодишен опит в инфраструктурни обекти и разполага с
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висококвалифицирани специалисти, има традиции във формирането и управлението на
човешките ресурси, привличане на млади специалисти, и тяхното периодично
обучение, което е гаранция за качеството на нейните продукти, а наличието на собствен
капитал я прави независима от кредитните институции.
Описаните по-горе факти ни дават основание да смятаме, че фирма „Инженерия”
ООД може да даде своя принос в сферата на създаване на квалифицирана работна ръка
и придобиване на съвременни умения и усвояване на иновативни методи на работа в
„Булаке тръст” АД в областта на шумозащитата и екологията.
„Инженерия” ООД притежава високо квалифицирани кадри от инженери,
акустици и работници. „Инженерия” ООД предава своя ноу-хау на други предприятия,
които в момента работят успешно в областта на пътното строителство. Като водещо
предприятие в своя отрасъл, дружеството извършва непрекъснато обучения на свои и
външни специалисти, които обхващат всеки елемент от дейността нa дружеството,
включително дигитализирани дизайн и проектиране, обучения на работното място в
производството, и др.
При присъединяването на България към Европейския Съюз и приемането на
Европейското законодателство, България като страна –членка се задължава да спазва и
прилага съответните норми, регламенти и директиви, което налага добри познания на
проблемите и законодателството свързани с наличието на шум и защитата от него в
околната среда. Поради това организираните от нас в рамките на проекта семинари ще
имат като основни следните цели:
- прилагане на практика на Европейско и местно законодателство в областта на
шумозащита;
- обучение на специалисти в областта на акустиката;
- обучение за проектиране и геодезия;
- обучение в областта на шумозащитните стени и бариери;
-

обучение за влиянието на някои геоложки особености при изграждане на

шумозащитни стени и бариери;
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-

обучение за начина на производственият цикъл и използвани материали при

изработка на шумозащитни стени и бариери;
- запознаване с най-нови технологии в областта на шумозащита;
- обучение за отрицателното влияние на шума в околната среда и неговото
въздействие върху здравето на човека;
-

презентации на иновационни технологии при използване на цифрови

технологии при дизайна и проектирането на шумозащитни стени и бариери.
Полският парньор предложи да се разяснят всички законодателни инициативи
на ЕС, поради това че отделните държави - членки трябва да спазват и прилагат в
практика най-новите директиви в областта на шумозащитата. С оглед на това полски
експерти ще направят обстоен анализ на директива 2000/14/ЕС и директива 2002/49/ЕС.
„Булаке Тръст”АД от своя страна е длъжна да подготви информационна
стратегия и публичност за участниците в настоящата програма, чиято цел е повишаване
на квалификацията и придобиване на практически знания и умения. Експерти ще
подготвят презентации по зададените теми, както и ще водят семинари за участниците,
като всеки от тях след завършване на програмата ще получи документ за завършено
обучение.
От Българска страна ще бъдат анализирани директивите за прилагане в
практиката на Европейското

и

местното законодателство

(закони,разпоредби,

нормативни изисквания, инициативи, дейности и др.)
Ще бъдат анализирани стратегическите шумови карти и прилагането им в
законодателството на Полша и България.
Експерти ще направят кратка характеристика на особеностите на шума и
вредното му влияние върху околната среда и здравето на човека.
От „Инженерия” ООД кандидатите ще бъдат запознати с тяхната система за
шумозащита, която се произвежда е завода в град Плонск - Полша и се реализира по
магистрали, жп линии, както и в самите градове.
Ще бъдат представени и други възможности за шумозащита, които се прилагат в
ЕС и които трябва да отговарят на европейската норма ЕН -14388.
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