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ДЪРЖАВЕН МОНИТОРИНГ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ИЗМЕРВАНИЯ,ОЦЕНКИ,
ПРОГНОЗИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НАТРУПВАНЕ, ОБРАБОТКА,
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИИ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА
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МОНИТОРИНГ НА АКУСТИЧНИЯ КЛИМАТ
– СПЕЦИА ЛНИ ЦЕЛИ
Разпознаване на състоянието на
акустичния климат на околната среда с
оглед на потребността от пространствено
планиране,
Определяне на потребностите в обхвата
на опазване на околната среда от шум –
създаване на програми за защита на
околната среда
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МОНИТОРИНГ НА АКУСТИЧНИЯ КЛИМАТ
– СПЕЦИА ЛНИ ЦЕЛИ
Определяне на тенденциите за промяна
на качеството на околната среда,
Проверяване на теоритичните прогнози
относно влиянието на инвестициите на
околната среда, особено като се има
предвид ефикасността на приложените
средства за защита от шум
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МОНИТОРИНГ НА АКУСТИЧНИЯ КЛИМАТ
– СПЕЦИА ЛНИ ЦЕЛИ
Контрол на съществуващите източници
на шум с цел осигуряване на
зачитането на изискванията за
опазване на околната среда
Информиране на административните
органи и на обществото за състоянието
на акустичния климат.
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ДАННИ,
ИЗПОЛЗВАНИ
ОТ ДЪРЖАВНИЯ
МОНИТОРИНГ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕЗУЛТАТИ ОТ
СОБСТВЕНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА ИНСПЕКЦИЯТА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕЗУЛТАТИ И
ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИ
ОРГАНИ

РЕЗУЛТАТИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ
СУБЕКТИ, КОИТО
СА ЗАДЪЛЖЕНИ
ДА ГИ СЪБИРАТ
ПОРАДИ ЮРИДИЧЕСКИ
ПРАВА ИЛИ ПО
ДАДЕНО РЕШЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ РЕГУЛАЦИИ ВЪРХУ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДАННИ
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АКУСТИЧЕН КЛИМАТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В
БАЗИТЕ ДАННИ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА

Карти за изпускането на пътен шум

Карти за емисии

Регистрация /списък/
на териториите, заплашени от шум

Мониторинг преди инвестицията
и след инвестицията

Задължителни акустични карти
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Еквивалентно ниво на шум

КОЛО
2000
Вертикална точка
Ниво на шум

8

Част от пътна шумова
карта
Шамотули – през деня

Еквивалентно ниво на шум

9

Превишено
допустимо ниво
на шум

10

Предназначение на
терена

Прагово еквивалентно ниво на шум
Пътища или железопътни
линии

Други източници на шум

16 часа през
деня

8 часа през

Територии“А“ за защита на
санаториуми /курорти/

60

50

50

45

Терени за почивка и отдих
извън града

60

50

-

-

1/ Територии на сгради,
свързани с постоянното или
многочасово пребиваване на
деца и младежи
2/Територии на болнични
сгради и на домове за
социални грижи

65

60

60

50

Територии на жилищно
застрояване

75

67

67

57

нощта

8 часа през
деня

1 час през
нощта
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ПРАГОВИ СТОЙНОСТИ НА НИВАТА НА ЛЕТАТЕЛЕН
ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА

Предназначени
е на терена

Прагово еквивалентно ниво на шум,
децибели

Дълготрайно средно ниво на звука „А“ за 6-те
най-неблагоприятни месеци
16 часа през деня

1/ Територии „А“за защита
на санаториуми /курорти/
2/Територии на болнични
сгради, на домове за
социални грижи, на сгради,
свързани с постоянен или
почасов престой на деца и
младежи
1/Територии на жилищни
сгради
2/Територии за отдих и
почивка извън града

8 часа през нощта

65

55

70

60
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Осъществяване на задачи
в обхвата на разработване
на акустични карти в
съответствие с директива
2002/49 ЕС

Показатели
за нивото на шум

Методи за изчисление

Обхват на
информациите

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АКУСТИЧНИ КАРТИ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКАТА НА Ш УМ НЕОБХОДИМИ НА
АКУСТИЧНИТЕ КАРТИ И НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СР ЕДА
 Lden – дневно-вечерно-нощно ниво - дълготрайно средно
ниво на звука в децибели, определен за всички сезони от
годината,като е взето под внимание часовете от деня /12
часа, предполагаем час 7,00 – 19,00/, часовете на вечерта
/4 часа, предполагаем час 19.00 – 23.00/ и часовете на
нощта /8 часа, предполагаем час 23.00 – 7.00/ - полски
еквивалент LDWN
 Lnight – дълготрайно средно ниво на звука „А“, изразен в
децибели, определен в продължение на всички часове на
нощта в годината /8 часа, предполагаем час 23.00 – 7.00/
- еквивалент Ln
 Възможност за намаляване на часовете на нощта с 1 -2 часа
за сметка на часовете на деня,избор на началния час
според определената държава
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L D E N - ДНЕВНО-ВЧЕРНО-НОЩНО
НИВО НА ШУМ

Където:
 L d a y - дълготрайно средно ниво на звука „А“
съгласно PN-ISO 1996-2:1999, определен за
дневно време /6.00 – 22.00/ по време на една
година
 L e v e n i n g - както по-горе, за вечерно време /18.0022.0
 L n i g h t – както по-горе, за нощно време /22.006.00/
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ДЪЛГОТРАЙНО, СРЕДНО НИВО НА ЗВУК L A E Q L , T
СЪГЛАСНО НОРМА PN ISO 1996-2:1999

Където:
 N – броя на пробите за интервала на периода на
привеждане
 L /aeq,T/I – еквивалентно ниво на звука „А“ за i-та проба,
децибели
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Д Ъ ЛГОТРАЙН ОТО Н И ВО Н А Ш У М И З ИС КВА Д А С Е В З И МА
П ОД В Н И МА Н ИЕ И З МЕ НЧ ИВОС Т ТА / ВА Р ИА Н ТН ОС Т ТА / Н А
Н И ВОТО Н А Ш У М П О В Р Е МЕ Н А О Ц Е Н КАТА

Изменчивост на
нивото на шум по време на оценката

Изменчивост
на шума, емитиран от източника

Изменчивост на
факторите, оказващи влияние
върху разпространението

Съгласно Приложение II на Директива 2002/49/ЕО изменчивостта на емисията на
звук се отнася за календарната година и за средна година по отношение на
атмосферните условия
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НИВО НА ДЪЛГОТРАЙНИЯ ШУМ, УСРЕДНЕН
ПО ОТНОШЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИТЕ
УСЛОВИЯ

 Където:
 L l t - дълготрайно ниво, децибели
 L f – ниво на звука при условия, благоприятствуващи на
разпространението на акустичната вълна, децибели
 L h - ниво на звука, определено за еднородни атмосферни
условия по отношение на акустичната вълна, децибели
 Р - вероятност за появяване в продължение на годината
на условия, които благоприятстват за разпространяването
на акустичната вълна, които условия са свързани с
посоката на вятъра или рефракцията.
Р= ?
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА
СТОЙНОСТТА НА КОЕФИЦИЕНТА Р
Указанията на Европейския съюз, литерат урните данни и
данните в Полша обосновават следната процедура:

 за разстоянието под 50 м – влиянието на
атмосферните условия може да се пренебрегне
 за разстоянието над 50 м – при опростяването:
 р = 50% за дневно време,
 р=75% за вечерно време,
 р = 100% за нощно време,
 за разстояние над 50 м – като се взимат под внимание
спецификите на условията в атмосферата на даденото
местоположение – се използва мрежа за условията за
наличието на вятър и за температ урните условия,
изградена въз основа на достъпните метеорологични
данни
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МРЕЖА ЗА НА ЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР / W/ И НА
ТЕМПЕРАТ УРНИТЕ УСЛОВИЯ /Т/
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МРЕЖА ЗА НА ЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР / W/ И НА
ТЕМПЕРАТ УРНИТЕ УСЛОВИЯ /Т/










Прилагани обозначения:
-- прекалено голямо демпфиране /затихване/ на шума,
лъчите на звука са силно отклонени нагоре – неблагоприятни
условия
прекалено силно и голямо демпфиране на шума, лъчите на
звука са откллонени нагоре – неблагоприятни условия
Н - липса на влияние на метеорологични условия – линейно
разпространение на лъчите на звука – еднородни условия
+ средно усилване на нивото на звука – лъчите на звука са
изкривени в страната на подложката /основата/ благоприятни условия за разпространение
++ доста силно усилване на нивото на звука, лъчите на звука
са силно изкривени в страната на основата – благоприятни
условия за разпространение
Х едновременно осъществяване на условията не е
възможно
ОТБЕЛЯЗАНИ УСЛОВИЯ: --, -- „Н“ трябва да се приема като
хомогенна за акустичната вълна (1-p)
Отбелязани /определени/ условия: +, ++ трябва да се
приемат като благоприятс тващи разпространението на
акустичната вълна (p)
21

МРЕЖА ЗА НА ЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР /W/ И НА
ТЕМПЕРАТ УРНИТЕ УСЛОВИЯ /Т/

W

Характеристика на условията за наличието на вятър

1
2
3

Силен насрещен вятър

4

Слаб носещ вятър или силен вятър с полегата посока около
45 градуса

5

Силен носещ вятър

Слаб, насрещен вятър или силен вятър с полегата посока
Липса на вятър или наличие на вятър с напречна посока по
отношение на посоката „източник- приемател“

Обозначения:
Силен вятър – със скорост 3-5 м/сек
Слаб вятър – със скорост 1-3 м/сек
Насрещен вятър – вятър , веещ в посока обратна на посоката на „източник – приемател“
Носещ вятър - веещ в посоката „източник – приемател“
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Условията за наличието на вятър се определя на база на розата на ветровете

МРЕЖА ЗА НА ЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР /W/ И НА
ТЕМПЕРАТ УРНИТЕ УСЛОВИЯ /Т/

Т

Характеристика на температурните условия

1

Ден, силно слънце, повърхността на земята е суха, лек
вятър

2

Както по-горе, като обаче едно от условията не е
изпълнено

3

Изгрев или залез слънце или облачно небе при
наличието на вятър

4

Облачна или ветровита нощ

5

Безоблачна нощ, лек вятър
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТОЙНОСТ ТА НА
КОЕФИЦИЕНТА „Р“ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Осъществяването на акустичните
изчисления изисква подготовката на
подходящи комплекти от метеорологични
данни, отговарящи на структурата на
таблицата за наличието на вятър и за
температурните условия в различните
райони
Проблеми:
 Значителни разстояния между
метеорологичните станции
 Променливост по места на атмосферните
условия
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ОСТАНА ЛИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ
Ако при дълготрайните изчисления на нивата
на звука няма подробни данни относно
атмосферните условия (освен розата на
ветровете и разпадането на температурите в
продължение на отделните месеци),то трябва
да се приеме както следва:
За средна влажност се взима под внимание
- 80%
За средногодишно атмосферно налягане 1015 hPa
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МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ШУМ ЗА
НЕОБХОДИМИТЕ АКУСТИЧНИТЕ КАРТИ
(СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО) ДО ВРЕМЕТО
НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОРОДНИ ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ
МЕТОДИ, А ЛТЕРНАТИВНО:

•

•

Методи, прилагани в
Полша – при условие,
че тези методи може да
се приспобят към
възможността за
определяне на Lden и
Lnight
Доказателства, че
резултатите, получени
при използването им са
отговарящи на
препоръчваните за
преходния период

•
•

•
•

За пътния шум –
френски метод
За железопътния шум
– холандски метод
За леталения шум –
ECAC.CEAC Doc 29
За промишления шум
– норма ISO 96-13-2
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МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ, ПРЕПОРЪЧВАНИ
ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
За пътния шум:
Френски вътрешен метод за изчисляване на
нивата на звука „NBPB-ROUTES-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB), а също и френска норма
/стандарт/ „XPS 31-133’’
За железопътния шум
Холандски вътрешен метод за изчисляване
на нивата на звука, произлизащ от релсови
превозни средства, публикуван в холандски
източник от 20 ноември 1996 г.
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МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ, ПРЕПОРЪЧВАНИ
ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД
 Модели за изчисление, съдържащи се в ECAC:CEAC Документ
29:“ Доклад, отнасящ се за стандартен метод за
изчисляване на линията на едно и също ниво на шум в
околност та на гражданските летища“ 1997, траектория на
полета, моделирана с техника на база сегменти,
представена в секция 7.5 ECAC.CEAC, Документ 29.
 В съответствие с предложенията /изводите/ от прегледа на
методите за изчисления, фигуриращи в Doc.29ECAC от 1997
г., който преглед е направен през 2001 г.; на европейската
конференция по гражданско въздухоплаване / ECAC/ е взела
решение за отказване от сегментационния метод,
препоръчан в цитирания документ. Новият препоръчван
метод за изчисления на шума от самолети ще бъде
публикуван в документите на ECAC, а впоследствие може да
бъде въведен в Приложение II на Директивата, след като
бъде разгледана пригодност та й за съставяне на карти за
шум
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МЕТОДИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ, ПРЕПОРЪЧВАНИ
ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД









За промишления шум
Модел за разпрос транение на звука, съдържащ се в PN-ISO 96132:2002 „Акус тика – Демпфиране на звука по време на
разпрос транението му в отворено прос транство. Общ метод за
изчисление.“ Входните данни са определени въз основа на
измерванията, отговарящи на една от нормите:
PN-ISO 8297:2003 „Акус тика – определяне на нивата на
акус тичната мощнос т на промишлени предприятия с много
източници на шум с оглед оценяване на с тойност та на нивото на
акус тичното налягане в околната среда. Технически метод.“
PN-EN ISO 3744:1999 „Акус тика – определяне на нивата на
акус тичната мощнос т на източници на шум въз основа на
измервания на нивото на акус тичното налягане. Технически
метод, прилаган при условия, сходни до свободно поле върху
равнина, отразяваща звука“.
PN-EN ISO 3746:1999 Акус тика. Определяне на нивата на
акус тичната мощнос т на източници на шум въз основа на
измервания на нивото на акус тичното налягане.
Ориентационен метод,базиращ се на приложение на окръжаваща
повърхнос т за измерване върху равнина, отразяваща звука.
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СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕПОРЪЧВАНИ МЕТОДИ ЗА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ШУМ В ОКОЛНА СРЕДА СЪС
ПРЕПОРЪКИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА
Вид на шума

Препоръчван метод според актуалния
вариант на Разпореждането на Министъра на
околната среда *

Съответствие с
Директивата

Пътен шум

Модел за разпространение на
звука,съдържащ се в PN-ISO 9613-2:2002
„Акустика. Демпфиране на звука по време на
разпространението му в отворено
пространство. Общ метод за изчисляване.“

Липса на

Железопътен
шум
Шум от
самолети

Метод, базиращ се на документа Circular 205AN/1/25/1988 на Международната
организация за гражданско въздухоплаване –
ICAO,както и на адаптирания към
европейските условия документ ЕСАС СЕАС
Doc.29 Report on Standart Method of Computing
Noise Countours around Civil Airports

съответствие
Липсва
съответствие
Наличие на
съответствие /с
изключение на
сегментационни
те методи/

*Разпореждане на Министъра на околната среда на Полша от 23 януари 2003 г. Относно изискванията в
обхвата на провеждане на измервания на нивата на материали или енергия в околна среда, извършвани
от управителя на пътя, на железопътната линия, летището, пристанището /Официален бюлетин
30
2003,№35, точка 308/.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕПОРЪЧВАНИТЕ МЕТОДИ ЗА
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ШУМ В ОКОЛНА СРЕДА С
ПРЕПОРЪКИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА
Вид на шума

Промишлен шум

Метод препоръчван
според актуалния вариант
на Разпореждането на
Министъра на околната
среда*
Модел за
разпространение на звука,
съдържащ се в PN-EN-ISO
9613-2:2002
„Акустика – демпфиране
на звука по време на
разпространението му в
отворено
пространство.Общ метод
за изчисление.“

Съответствие с
Директивата

Съответствие

*Разпореждане на Министъра на околната среда на Полша от 23 декември 2004 г.:
Относно изискванията относно извършването на измервания за големината на
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емисията (Официален бюлетин №283, 2004 гточка 2842).

Модел на изчисляване

Модел за изчисляване
на емисията на шум
от източника

Модул за изчисляване
на разпространението
на звука

Заданието обхваща начина
на моделиране на
действителните параметри
на заместващи точкови
източници Създаване на
отечествени /полски/ бази от
данни

В съответствие с ISO
9613-2:2002
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АКУСТИЧНА КАРТА

ОПИСАТЕЛНА
ЧАСТ

ГРАФИЧНА
ЧАСТ
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ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ НА АКУСТИЧНАТА КАРТА
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 11 8 НА ЗАКОН: ПРАВО ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 Характеристика на територията, която подлежи на оценка
 Идентифициране и характеристика на източниците на
шум,
 Акустичните предопределения /условия/, произтичащи от
плана за пространствено стопанисване на територията,
 Методи, използвани за правене на оценка,
 Сравняване на резултатите от изследванията,
 Идентифициране /отъждествяване/ на териториите,
заплашени от шум
 Брой на жителите, заплашени от шум,
 Анализ на тенденциите за промяна на акустичното
състояние на околната среда,
 Предложения, касаещи действията в обхвата на опазване
на околната среда от шум;
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ГРАФИЧНА ЧАСТ НА АКУСТИЧНАТА КАРТА
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 118 НА ЗАКОН: ПРАВО ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Карта, характеризираща шума, емитиран
от отделни източници,
Карта за акустичното състояние на
околната среда с определяне на
териториите, на които се проявява
превишаване на допустимите нива на
шум, като картата е приведена към
местния план за пространствено
стопанисване,
Карта на териториите, заплашени от щум,
Карта, представяща предвидените
резултати от действията в обхвата на
опазване от шум.
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Еквивалентно ниво на шум

КОЛО
2000
Вертикална точка
Ниво на шум
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Железопътна шумова карта
Шамотули
37

Част от пътна шумова
карта
Шамотули – през деня

Еквивалентно ниво на шум

38

Превишено
допустимо ниво
на шум
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АКУСТИЧНА КАРТА НА
АГЛОМЕРАЦИЯ
Карта за пътния шум
Карта за железопътния шум
Карта за шума от самолети

Карта за промишления шум
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ОБХВАТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
АКУСТИЧНАТА КАРТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЕЛИТЕ, НА
КОИТО СЛУЖИ КАРТАТА
Подготвяне на данни за
Комисията

Създаване на основи на
програмите за опазване
на околната среда от шум

Информация за жителите

Член 10.2 и приложение VI
на Директивата

Член 8 от Директивата

Член 9 от Директивата
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О Б Х В АТ Н А К А Р ТАТА , И З П О Л З В А Н А В РА М К И Т Е Н А Д Ъ Р Ж А В Н И Я
М О Н И Т О Р И Н Г Н А О КО Л Н АТА С Р Е Д А , КО Я ТО О Б Х В А Щ А В
Р Е ЗУЛ ТА Н Т Н АТА С И Ч АС Т М Е Ж Д У Д Р У ГО ТО С Л Е Д Н ОТ О :
 Оценявания брой на жилищата, а също и на жителите /в с тотици/,
живеещи в жилища,в подадените по-горе интервали на
с тойнос т та, дадени за височина 4 м над нивото на терена за най зас трашения етаж: 55 -59 децибела, 60 -64 децибела, 65 -69
децибела, 70-74 децибела, над 75 децибела, поотделно за
отделните видове шум,
 Оценявания брой на жилищата, а също и на лицата /доколкото
този вид информация е дос тъпна/ в горе предс тавения диапазон
за с тойнос т та на нивото Lden, които живеят в жилищни
апартаменти, имащи:
 Повишена акус тична изолиранос т, както по отношение на шума в
околната среда, така и по отношение на съоръженията за
вентилация и климатизация,
 Т.н. тихи етажи /това са етажите, при които с тойност та на Lden на
височина 4 м над
o нивото на терена и на разс тояние от 2 м пред етажа е с повече от
20 децибела по-ниска в сравнение с най -голямата с тойност на
Lden при етажите, които най -много са изложени на шум /тази
с тойнос т е отделно определена при поотделните видове шум/,
o площта на територията, изложена на шум в дадените интервали на
с тойнос т та Lden, /за интервалите на с тойнос т та на показателя от
50-54 децибела, 55 -59 децибела, 60 -64 децибела, 65 -69 децибела
и над70 децибела/;
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О Б ХВАТА Н А КА РТАТА , И З ПО ЗУВАНА В РА МКИТЕ Н А
ДЪ Р ЖАВНИЯ МО НИТОРИНГ ЗА О КОЛНАТА СР ЕДА
О Б ХВАЩА В Г РАФИ ЧНАТА С И Ч АС Т М Е Ж ДУ ДР УГОТО И :
 Карти, които са изготвени отделно за всеки от разглежданите
източници на шум, а също и за отделно приложените показатели
Lden и Lnight за височина 4 м, както следва:
 Емисионна карта, на която са предс тавени с тойностите на
показателя за нивата на звук на разс тояние 10м или 25 м от
източника, като за целта не се взима под внимание влиянието на
с топанисването на терена и на другите фактори за
разпрос транението на звука,
 Карта за имисиите под формата на линия за едно и също ниво на
звук или под формата на оцветени облас ти в интервала за
с тойност та на нивото на шум в границите на 50 -54 децибела, 55 59 децибела, 60 -64 децибела, 65 -69децибела, 70 -74 децибела,
над 75 децибела,
 Карта с „акус тична чувс твителнос т на териториите“, показваща
разпадането на допус тимите нива на звук на разглежданата
територия, в зависимос т от начина на с топанисване на
територията и функцията й,
 Карта за превишаване на допус тимите нива на звука в
интервалите на превишаванията 0 -4 децибела, 5 -9 децибела, 10 15 децибела 15 -20 децибела, над 20 децибела,
 Карта за заплахите по отношение на броя на лицата, изложени на
шум, предс тавляваща резултат от наслагването на информация от
имисионната карта и разпадането на броя на лицата, живеещи на
териториите, в интервалите на нивата, дадени по -горе,
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 Карта на специалните заплахи –отнася се за обектите, изискващи

О Б Х ВАТ Н А Д ОПЪЛ Н ИТЕ ЛН ИТЕ Д А Н Н И, С Ъ Д ЪРЖА ЩИ С Е В
К А Р ТИТЕ, И З П ОЛ ЗУВА Н И С Ц Е Л С Ъ З ДА ВАН Е И
А КТ УА Л ИЗА Ц ИЯ Н А П Р ОГ РАМА З А О П А З ВАН Е Н А О КОЛ Н АТА
С Р Е ДА ; Т У К В Л И ЗАТ:





o
o





В описателната част влиза:
Информации и анализ за преди това изготвените акустични
карти,
Информации, касаещи разработените и внедрени преди това
програми за опазване на околната среда
В резултантната част влиза:
Анализ на разпадането на шум при етажите на сградата, което
разпадане е проведено на различни височини,
Подробно оценяване на броя на населението, живеещо на
следните територии:
На които са осъществени инициативи в обхвата на опазване
на околната среда от шум,
На които се предвижда осъществяване на такива инициативи,
Оценяване на ефектите от осъществените инициативи в
обхвата на борбата със шума, а също и предвижданите ефекти
от заплануваните инициативи,
Определяне на териториите, които трябва да бъдат въведени
като тихи в агломерацията или като тихи територии извън
агломерацията,
Допълване на предложенията, произтичащи от разширяването
на обхвата на анализа на подробните информации.
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В ОБ Х ВАТА Н А Д ОПЪ Л Н ИТЕ ЛН ИТЕ Д А Н Н И , С Ъ Д ЪР ЖАЩИ С Е В
КА Р Т ИТЕ, И З П ОЛ З ВАН И С Ц Е Л С Ъ З ДАВАН Е И
А КТ УА Л ИЗАЦ ИЯ Н А П Р ОГ РА МА ЗА ОП А З ВАН Е Н А ОКОЛ Н АТА
С Р Е ДА , ВЛ И ЗАТ:
В ГРАФ И Ч Н АТА Ч АС Т Н А К АР ТАТА М Е Ж ДУ ДР У ГОТО В Л И ЗА СЛ Е ДН ОТО:
 Ка рт а н а ра з п а д анет о н а п о к азател я „ М “ , ко й т о е д е ф и н иран в
ра з п орежд а нето н а М и н и с т ъра н а о ко л нат а с ре д а н а П о л ш а п о въ п ро с а з а
п о д ро б нит е и з и с к вания , н а ко и т о т ря б ва д а о т г о варя п ро г ра мат а з а
о п а зва не н а о ко л на т а с ре д а о т ш у м ,

•Където:
•М – стойността на показателя,
•∆ L – големината на превишаване на допустимото ниво на шум, децибели,
•M – бройна жителите на територията, където е превишено допустимото ниво.
•Диференцирани местни карти, на които са представени разликите между
актуалното и предишното състояние на териториите, на които са осъществени
намерения /инициативи/ в обхвата на опазване на околната среда от шум,
•Прогнозиращи карти, на които са представени разликите между актуалното
положение и прогнозираното положение след приложението на предлаганите
инициативи в обхвата на опазването на околната среда от шум,
•Карти, съдържащи предлаганите насоки за промени в пространственото
стопанисване, произтичащи от потребностите от защита от шум, което особено
се отнася за тихите територии.
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ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АКУСТИЧНА
КАРТА ОБХВАЩА В ПОЛША :
 12 града с брой на жителите, превишаващ 250
хиляди: Варшава, Лодз, Краков, Познан, Шчечин,
Бидгошч,Люблин, Катовице, Бялисток и Гдиня,
 Участъците от пътя, характеризиращи се с годишен
пътникопоток на движението повече от 6 млн
превозни средства – общо 50 участъка на пътища
с дължина от 2,3 км до 91,7 км и с обща дължина
1004,7 км,
 Железопътни линии с натовареност на движението
над 60 хиляди влака годишно – 12 участъка на
линии с дължина от 1,2 км до 10,5 км и с обща
дължина 73 км
 Аеропорта на името на Фридерик Шопен във
Варшава.
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ОБХВАТ НА ВХОДНИТЕ ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА
АКУСТИЧНАТА КАРТА
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПЪТНИЯ ШУМ:
Пътят трябва да се подели на участъци (за пътищата с
много платна поделянето се отнася за отделните платна ),
за които параметрите, обуславящи нивото на шум, са
приблизително постоянни. За всеки участък трябва да
бъде определено следното:
 Положението на оста на пътното платно,
 Широчината на пътното платно,
 Вида на пътната настилка,
 Наклона, който може да бъде отчетен от шарката на
терена,
 Местонахождението на светлинна сигнализация,
 Средната интензивност на движението, поотделно за
деня , вечерта и нощта
 Структурата на движението,
 Средната скорост на движение на личните превозни
средства
 Средната скорост на движение на товарните
автомобили, неравномерно с ускорение.
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ОБ ХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА ПОТРЕБ НОСТИТЕ НА
АКУСТИЧНАТА КАР ТА
ОСНОВНИТЕ ДАННИ ЗА ТРАМВАЙНИЯ Ш УМ СА
С Л ЕДНИТЕ:
 Положение на осите на всеки значим коловоз на
трамвайното трасе – геометрия на насипа или на
падината /хлътнатината/, дали коловоза е вграден в
пътното платно или е на отделен коловоз,
 Вида на подложния слой или начина на закрепване на
релсите към основата, евент уално към траверсите,
 Точното местоположение на координатата от
(височината) от горната повърхност на релсите,
 Наклона – може да бъде отчетен автоматично от
шарката на терена,
 Вида итехническото състояние на релсите – системно
ли се шлифоват или са нешлифовани , а също и
техническото състояние на траверсите,
 Начина за свързване на релсите – чрез запояване,
чрез завиване,
 Броят на връзките на 100 м коловоз /ако има такива/,
 Броят на стрелките на 100 м /ако има такива/
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ОБХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА НЕОБХОДИМАТА
АКУСТИЧНА КАРТА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Осовни данни за трамвайния шум:
 Видове траверси,
 Начина за закрепване на релсите към траверсите – с
помощта на гъвкави елементи или неподвижно,
 Класове /типове/ на трамвайните превозни средства,
 Структура на движение – средногодишно количество на
превозните средства от
 Броя на спиращите със спирачка превозни средства
за отделните типове превозни средства на обособени
участъци,
 Средната скорост на превозните средства,
 Средната скорост на превозните средства, които
спират със спирачки
 Максимална скорост.
 Като се има предвид липсата на референтен модел е
необходимо да се извършат измервания на шума,
отделян от трамваи въз основа на нормата PN-EN ISO
3095:2005
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ОБХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА НЕОБХОДИМАТА
АКУСТИЧНА КАРТА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Основни данни за железопътния шум:
 Обхвата на данните е както при трамвайния шум,
 Типове на влаковете – според препоръчвания
холандски метод изчисляването на железопътния
шум RMR се различават 9 типа влакове с база на
еисионите данни за отличени типове; подбора на
съоветните отечествени влакове в Полша е
свързан с много трудности – в повечето от
случаите акустичните параметри, касаещи
употребявания парк Полша трябва да бъдат
определяни с помощта на измервания за дадената
територия в съответствие с норма PN-EN ISO
3095:2005.
 Достатъчно поделяне по типове /класове/:
o Бързи пътнически влакове /ЕС, IC, експрес и пр/
o Пътнически влакове за даден регион,
o Товарни влакове.
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ОБХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА НЕОБХОДИМАТА
АКУСТИЧНА КАРТА – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ДАННИ ОТНОСНО ПРОМИШЛЕНИЯ ШУМ И ШУМА,
ПРОИЗХОЖДАЩ ОТ ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ, ОТ
ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕДИЦИЯ, ОТ СКЛАДОВЕ НА ЕДРО,
ПРИСТАНИЩА И ГАРИ:
ГРАФИЧНИ ИНФОРМАЦИИ:
Положението на парцели с определени граници,
Проекциите на съществуващите сгради на обекти,
Отбелязаните трасета на леки коли и товарни коли на
територията на парцела,
Отбелязани трасета на евент уални железопътни промишлени
влакове,
Местоположението на паркинги за леките автомобили и за
товарните автомобили,
Местоположението на места за разтоварване на кораби –
кранове за товарене,
Местоположение на други източници на шум в промишлени
зони – например работилници, бензиностанции пр .
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ОБХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА
НЕОБХОДИМАТА АКУСТИЧНА КАРТА –
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ДАННИ ОТНОСНО ПРОМ И ШЛ ЕНИЯ ШУМ И ШУМ А , ПРОИ ЗХОЖДАЩ ОТ
ГОЛ ЕМ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕДИ ЦИ Я, ОТ
СКЛ АДОВЕ НА ЕДРО, ПРИ С ТАНИ ЩА И ГАРИ :
ТЕКС ТОВИ И Ч И С Л ОВИ ДАННИ
 Времето за работ а на обект а –евент уално времето за работ а на
отделните обекти на терена на предприятието, на мес тата за
разтоварв ане и пр.
 Броя н мес т ат а за прес той –отделно за леките и отделно за товарните
ав томобил и
 Среднат а интензив нос т на движениет о на ав томобил ит е в разбивка за
периодите на деня, вечерт а и нощт а, отделно за леките коли и отделно
за товарнит е ав томобил и,
 Броя на мес т ат а за разтоварване и товарене на товарни ав томобил и,
 Средните количес тва на товарените и разтоварените товарни
ав томобил и в разбивка за периодите на деня, вечерт а и нощт а,
 Среднот о време за товарене и разтоварване на товарен ав томобил,
 Средно количес тв о на товарените и разтоварени железопът ни вагони в
разбивка за периода от деня, вечерт а и нощт а,
 Среднот о време за товарене или разтоварване на железопътен вагон,
 Техника за товарене и разтоварв ане – видове и количес тв о на
крановете, с тационарни външни рампи, товарене и разтоварване с
изпол зв анет о на ав томобилна платформа, изпол зване на вилков
високоп ов ди гач, задвижв ан от дизел ов о горив о, контейнери и други
техники за товарене и разтоварване,
 Височина на сградат а и евент уални съоръжения за товарене и
разтоварв ане ,
 Копие на досегаш нит е разработки и резулт ати от протокол ите за
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измерваният а /ако същес твуват/

ОБХВАТ НА ВХОДЯЩИТЕ ДАННИ ЗА
НЕОБХОДИМАТА АКУСТИЧНА КАРТА –
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ДАННИ ЗА ШУМА ОТ САМОЛЕТИ
 Положението на оста на всеки от платната за
стартиране, широчината на платното за стартиране,
 Вида на настилката на платното,
 Координатите на точката на приземяване и на старта,
 Положение и дължина на пътищата за рулиране и на
местата за престой на самолетите,
 Определяне на главните оси на коридорите за
приближаване към приземяване, а също и на
коридорите за стартиране на летището, както и на
параметрите за височина за отделните участъци на
тези коридори,
 Класове /типове/ на летателния парк,
 Структура на движението – средногодишно количество
на летателните операции за отделните класове с
разбивка за периода от деня, вечерта и нощта.
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Периодична или
непрекъсната модификация
на данни
Числов модел
на терена
Планове за
пространствено
стопанисване
Данни занаселението

Акустична
карта

Изследване на ефикасността
от действията за борба със
шума

Данни за
източниците на
шум

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОКОЛНА СРЕДА
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

„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.”
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