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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ
СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА НА ШУМ НА ГРАД ПЛЕВЕН
ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на разработване на „План за действие към Стратегическа карта на
шума на град Плевен“ е определяне степента на шумовото натоварване в околната среда
на града чрез измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната
среда. Разработената и създадена стратегическа шумова карта дава възможност за
акустичното планиране на град Плевен чрез разработването на плановете за действие с
оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при
които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика
вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на
показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени.
Също така стратегическата шумова карта, представя един цялостен поглед върху
територията на град Плевен по отношение на шумовото натоварване и осигурява
възможността за планиране и развитие на тихите зони за отдих и почивка и на жилищните
комплекси за пребиваване на населението както и на промишлените зони.
Крайната цел на стратегическата шумова карта и на плановете за действие е
създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда
от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и
планиране на градските зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума.

А. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА ВЪРХУ ЧОВЕКА
Шумът е неприятно звуково въздействие, върху човека, което във времето причинява
стресови и болестни състояния на човешкия организъм, като понякога води и до фатален
изход. Като резултат, недвусмислено е установено, че шумът има висока социална цена.
Съществуват многобройни по разнообразие мерки за редукция на шума от основните
съществени източници в градската среда - пътен трафик, железопътен и въздушен трафик,
както и от индустрията и всички останали локални източници.

Шумът трябва да се възприема не по-малко сериозно от другите видове
замърсявания, тъй като влиянието му върху човешкото здраве е съизмеримо.
Влияние на шума върху здравето и социалната му цена
Шумът има разнородно влияние върху човешкото здраве и е официално признат от
„Световната здравна организация” (СЗО) като фактор със сериозно влияние върху
общественото здраве (фиг. по долу илюстрира нивата на шума в околната и работна среда).
„План за действие към Стратегическа карта за шум на град Плевен“
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-

Най-разпространеният ефект са състоянията на раздразнителност и умора, и
нарушение на концентрацията, причинени от шума;
- Вредните въздействия на шума не са равномерно разпределени сред обществото –
неравностойни групи като деца, възрастни хора, както и хора страдащи от тежки
психични и физични разстройства и болести са повлияни в по-висока степен;
- Съществуват безспорни доказателства, че шумът от пътния трафик води до
нарушения в съня, до разстройства в познавателните възприятия (най-вече у
подрастващите), както и до сърдечно-съдови заболявания. СЗО регистрира все
повече доказателства за хипертоничните състояния причинени от шума;
- Все повече са случаите, регистрирани от СЗО за фатални изходи (най-вече
инфаркти), както и за преждевременни раждания – в следствие на излагане на
прекомерни нива на шум от пътен трафик; По оценка на СЗО, социалната цена от
шума от пътен трафик е не по-малка от 40 милиарда Евро годишно.
Взаимовръзката между шум и здраве
Доказано е, че дълговременно излагане на шум със стойности по-високи от 70 dB(A)
може до доведе до необратима загуба на слуха (източник – СЗО).
Шумът е свързан с много човешки дейности, но шумът от пътен трафик, и в по-малка
степен от железопътния и въздушния трафик е този, който има най-голямо въздействие.
Това е реален проблем особено за градската среда: имайки в предвид, че около 75 % от
населението както в Европа, така и в България живее в големите градове, или в населени
места, през и покрай които преминават основни пътни трасета (като потоците от
автомобилен трафик продължават да се увеличават).
Илюстрацията по-долу представя потенциалните механизми за предизвиканите от
шума влияния върху човешкото здраве, както и тяхната взаимовръзка.

Шумът действа като стресов фактор атакува почти всички органи и системи на
човешкия организъм. Сред неблагоприятните фактори на урбанизираната среда той се
отличава с разнообразното си влияние, като, въздействията на шума върху човека се
увеличават, когато влизат във взаимодействие с други стресови фактори на околната среда,
например замърсяването на въздуха. Това особено важи за градските зони, където повечето
от тези стресови фактори съществуват едновременно.
В заключение, може да се обобщи, че шумът оказва вредното си въздействие върху
човешкия организъм, както следва: – на централната нервна система – нервна преумора,
психични смущения в паметта, раздразнителност; – на вегетативната нервна система
– усилен тонус, който може да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;
–
на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм (тахикардия),
вазоконстрикция и други промени, които водят до повишаване на артериалното налягане; –
на дихателната система – изменение на респираторния ритъм; – на храносмилателната
система – забавяне на пасажа на храната в стомашно-чревния тракт и различни по степен и
вид увреждания на стомаха и червата; – на ендокринната система – изменение на
количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в
организма; – на слуха – при излагане на шум над 70-80 dB настъпва невъзвратимо
увреждане на слуховия анализатор, а при над 120 dB – пълна глухота, която понякога
настъпва изведнъж.
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Б. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШУМ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната
среда, като се отчитат границите и степента на дискомфорт на жителите, изложени на шум,
в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на
помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните
територии.
Съгласно препоръките на Технически комитет 43 по акустика на ISO, при
нормирането – нивата на шума се разделят на следните степени:
– Шум, чието ниво е  120 dB(А), се счита, че поврежда слуховите органи;
– Шум с ниво 100120 dB за ниските честоти и 80  90 dB за средните и високите честоти
може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при продължително
въздействие да доведе до болестно състояние;
– Шум с ниво 50  80 dB(А) затруднява разбираемостта на говора;
– Шумове с нива около 50  60 dB(А), оказват вредно влияние върху нервната система на
човека и смущават неговия труд и почивка.
Нормирането на шума в Р. България се извършва с: Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли
2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната
среда и водите. Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно Lден, вечерно
Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума.
Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа),
вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният
период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).
Граничните стойности на нивата на шума са дадени в таблицата по долу (Табл.0A).
Табл.0A Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и
устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
Еквивалентно ниво на шума
№ Територии и устройствени зони в
в dB(A)
урбанизираните територии и извън тях
Lден Lвечер Lнощ
L24
1 Жилищни зони и територии
55
50
45
55
2 Централни градски части
60
55
50
60
3 Територии, подложени на въздействието на
60
интензивен автомобилен трафик
60
55
50
4 Територии, подложени на въздействието на релсов
65
железопътен и транспорт
65
60
55
5 Територии, подложени на въздействието на
65
65
55
66
авиационен шум
6 Производствено-складови територии и зони
70
70
70
76
7 Зони за обществен и индивидуален отдих
45
40
35
45
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми
45
35
35
44
9 Зони за научно изследователска дейност
45
40
35
45
10 Тихи зони извън агломерациите
40
35
35
42
Като допълнителен показател за шума се използва LАмакс - за територии подложени
на въздействието на авиационен шум. Той представлява максималното ниво над дадена
територия. Граничната стойност на LАмакс е 85 dB(A).
Допълнително за целите на генериране на т. нар. „конфликтни карти” се използва
изчисления индекс на специфични гранични стойности на L24 - по следната формула:

L24= 10*lg[(12*10Lден/10 + 4*10(Lвечер+5)/10 + 8*10(Lнощ+10)/10)/24]
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1.

ОПИСАНИЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩ, НАСЕЛЕНИЕ).
ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВИШАВАНЕ НА
ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ДАДЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ШУМ (т. 1 според чл. 17 (1)
от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към
Плановете за действие)

Фиг.1А Карта на гр. Плевен

Град Плевен е разположен в централната част на Дунавската равнина на землище от
85,087 км2. Височината му е около 116 м над морското равнище. Най-високата точка в
община Плевен е Средни връх (314 м), който се намира в Плевенските височини. Водните
ресурси се осигуряват от реките Вит и Тученица.
Климатът е умерено континентален с големи температурни амплитуди.
Средногодишната температура е 10,8ºC. Преобладаващи са ветрове в посока запад – изток.
Тихото време е между 24% - 38%. Средномесечната скорост на вятъра за района е между
1,6 - 2,5 m/s. Дневните летни температури са средно 25°С. Зимните средни температури са в
диапазона 0 - 2.5°С. Сухите дни в района са само 15,7%, а дните с относителна влажност
над 80% - са около 85,7 дни. Високата влажност на въздуха е предпоставка за образуване
на мъгли. Броят на дните със снежна покривка е около 43, а броят на дните с валежи от сняг
е около 56,1.
Към 2013 г. година населението на града е 113 636 (Февруари 2011 - 106 954) души.
При преброяването през 2011 г. е отчетено, че населението на гр. Плевен е намаляло с
12.2%. (данните са от преброяване 2011 г. - http://www.nsi.bg/EPDOCS/Census2011final.pdf).
Град Плевен е регионален и общински център, както и седмият по големина град в
България. Средната гъстота на населението към 2007 г. в общината е 178 човека / кв.км,
което е два пъти и половина по висока от средната за страната. Това в най-голяма степен се
дължи на високата концентрация на населението в общинския център.
Град Плевен е значим административен и стопански, икономически, културен и
транспортен център в Северозападния регион и е разположен в централната част на Мизия,
между река Дунав и Стара планина. Градът се намира на 170 км от София, на 320 км от
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Черноморския бряг, на около 70 км от Стара планина и на 130 км от границата с Румъния –
„Дунав мост“. Най-близкото до града пристанище на река Дунав е Сомовит, отстоящ на 30
км. от Плевен.
В град Плевен са обособени следните жилищни комплекси: Централна градска част,
ж.к. "Сторгозия" – 40 000 жители, ж.к. "Дружба" – 25 000, ж.к. "Мара Денчева" – 8 000 жители,
ж.к. "Кайлъка" – 3 000 жители, ж.к. "Воден" – 2 000 жители и "9-ти квартал" – 7 000 жители на
територия около 18 км2. Също така са обособени две промишлени зони: „Източна
промишлена зона“ и „Западна промишлена зона“.
Парк "Кайлъка" е разположен само на 6 км южно от Плевен, в живописния пролом на
река Тученица и заема площ от 10 000 декара с богата флора и фауна, в него е
разположена и Плевенската зоологическа градина. Паркът предлага на посетителите си
отлични условия за почивка, спорт и развлечения. В града са изградени допълнителни
атракции като плувни басейни, детски площадки, тенис кортове и изкуствено езеро с лодки и
водни колела. За атрактивността му допринасят и историческите забележителности в
района. Плевен е сред стоте национални туристически обекта и до днес е запазил културноисторическото си наследство и затова е известен като град на музеите. Особено интересни
са Мавзолей - параклис "Св. Георги Победоносец“, Регионалният исторически музей и
Плевенската панорама. Градът се посещава от над половин милион туристи годишно. След
1991 г. има срив на туристическия поток, който от 2002 г. насам постепенно се възстановява.
Плевен се развива като един от силно развитите промишлени градове.
Структуроопределящи отрасли са металообработване, машиностроене, лека и хранителновкусова промишленост.
Град Плевен е разположен в централната част на общинската територия, което
осигурява добра транспортна достъпност от всички населени места.
До град Плевен се достига по международния първокласен автомобилен път Е-83,
София - Бяла - Русе - Дунав мост, от север по второкласен път Никопол - Плевен (II-34) и от
юг по второкласен път Ловеч - Плевен (II-35).. Автомагистрала А-2 „Хемус“ от София до Град
Плевен е проектирана да преминава на 15 км южно от града.
Плевен е важна гара от международната ж.п. линия София - Букурещ - Киев - Москва,
както и от основното вътрешно ж.п. направление по линията София - Град Плевен. Трите
основни входно-изходни артерии на града от София, Русе и Ловеч представляват градски
магистрални отсечки.
Общата дължина на уличната мрежа в гр. Плевен е 171 км. Не е доизградена
уличната мрежа в ж.к.“Кайлъка” и ж.к.“Дружба”. Състоянието на пътните настилки на
уличната мрежа не е добро. В гр. Плевен има изградени светофарни уредби за регулиране
на движението на 22 броя кръстовища.
Към 2007 г. транспортното обслужване на населението в Общината е добре развито.
Автомобилният парк разполага с 5 660 товарни автомобила. Автобусният парк се състои от
946 автомобила. Общият брой на маршрутните линии е 79 от които 22 градски и 57
междуселищни. Общият брой на автобусните линии е 90, от които 19 градски основни,
9 допълнителни и 62 междуселищни.
Изградената тролейбусна мрежа в град Плевен е с еднопосочна дължина 50 км.
Тролейбусните линии са 15 и се обслужват от 70 броя тролейбуси. Преобладаваща е ролята
на тролейбусния транспорт, за ритмичен транспорт за гражданите на общината. За 2011 г.
на територията на Община Плевен са регистрирани 395 таксиметрови автомобила.
Автомобилният транспорт има съществено значение за икономическото и социалното
развитие на гр. Плевен, което се е запазило дългосрочно във времето.
Община Плевен има добре развита пътна и улична мрежа, както и транспортна
инфраструктура за обслужване на пътникопотока.
-

Първостепенната улична мрежа на Плевен се изгражда от следните трасета:
ул. „Сторгозия“ (вход/изход към София), бул. “Русе” и бул. „Георги Кочев“ (вход/изход
към Русе), ул. „Ген. Атанас Стефанов“ (вход/изход към Ловеч), бул. „Христо Ботев“
(връзка от Ловеч към Русе);
ул. „Васил Левски“ / ул. Асен Халачев, ул. „Дойран“, бул. „Данаил Попов“, ул.
„Димитър Константинов“, ул. „Гренадерска“, бул. “Русе” (централна градска част);
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-

бул. „Европа“, ул. „Св. Климент Охридски“, ул. „Трети март“, ул. „Пирот“ / ул. „Стоян
Заимов“, ул. „Българска авиация“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Г.М. Димитров“,
ул. „Цар Самуил“ (връзка с централната градска част), и др. общо 371 наименувани
улици.
Общинската икономика има водеща роля на областно и на регионално ниво.
Произвежданата брутна продукция в Общината през последните 5 години е от порядъка на
75% от областната. От своя страна Плевенска област има най-голям дял на брутния
вътрешен продукт сред областите в Северен централен район.
Най-голям е делът на предприятията в областта на търговията, ремонта и
техническото обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за
домакинството. На второ място по брой на стопанските субекти е преработващата
промишленост, като предприятията от този сектор осигуряват значително по-голямо
количество работни места. Те съставляват 65% от всички фирми в общината.
Към 2004 г. се работи по създаване на възможности за използване на едно от
близките военни летища за граждански (пътнически и товарни) полети.
На фиг. 1 е представен ОУП гр. Плевен, предварителен вариант на комуникационнотранспортна мрежа, (предоставен от Община Плевен).

Фиг.1Б ОУП гр. Плевен, предварителен вариант комуникационно-транспортна мрежа
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Основните проблеми на град Плевен по отношение на шума са: – Постоянно
нарастване на броят на МПС при съществуващата уличната и пътна мрежа, която не се е
променяла с десетилетия; - Градският транспорт е недостатъчен да поеме пътникопотока;
– Спирките на градския транспорт не са разположени на оптималните места за жилищните
комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях; – Съществуващата организация
на движение и липсата на обособени зони за паркиране, задръстват градската среда;
– Липсват алтернативни видове транспорт; – Цялото транзитно движение преминава през
територията на града, като натоварва и без това натовареното движение.
Контролът на шума на територията на Община Плевен се осъществява на базата на
“квази мониторинг по схема / методика” (РЗИ – Плевен), поддържане на база данни за
основни промишлени обекти (РИОСВ), както и инцидентно по запитвания – т. е. както
следва:
По отношение на шума от автотранспорта – от Регионалната Здравна Инспекция – гр.
Плевен, чрез провеждане на наблюдения на шума в околната среда и изготвяне на
ежегодни шумови характеристики – подробна информация е дадена в “Информация за
състоянието на акустичната среда за минал и бъдещ период”.
По отношение на шума от промишлени източници – от Регионалната инспекция по
околната среда и водите – гр. Плевен, чрез провеждане на контролни измервания на
нивата на шума.
В ежегодните шумови характеристики, изготвени от РЗИ – Плевен през последните
години са давани следните общи препоръки:
Оптимизиране режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в
гр. Плевен;
Озеленяване на урбанизираните територии;
Спазване на изискванията за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на
сградите при тяхното проектиране и изпълнението на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителството, регламентирани с Наредба 4 на МЗ,
МОСВ, МВР и МРРБ (ДВ, бр. 6/19.01.2007 г.), както и подобряване шумоизолацията
на сградите на обекти, подлежащи на усилена шумозащита.
В резултат на направения от РЗИ – Плевен анализ на шума от пътния трафик.
Липсват предложени конкретни мерки за ограничаване на шума, както и не са определени
органи за тяхното изпълнение.
През последните години в Община Плевен са реализирани следните конкретни
шумозащитни мероприятия:
2008 г.
- Подобряване на експлоатационното състояние на пътищата: извършено е
асфалтиране на ул. ”Дойран”, улици в ж.к. ”Кайлъка” (до бл.311 и 312), улици в кв.
305, ул. ”Гренадерска”, ул. ”Иван Вазов”, ул. ”Цар Симеон”, в ж.к. ”Дружба” –
продължението на ул. ”Климент Охридски”, ул. ”Гривишко шосе”, ул. ”Българска
авиация”, улици и подходи в района на ”Мания Тауър” и Автогара – Плевен,
ул. ”Вардар”, ул. ”Тодор Каблешков”, ул. ”Венелин”, ул. ”Гевгели”, ул. ”Кресна” и
ул. ”Кратово”.
- Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в
гр. Плевен – проектиране на 6 бр. светофарни секции на светофарни уредби,
изграждане на велосипедна алея, разширяване зоните за кратковременно паркиране
в града;
- Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в градската част
на града – изграждане на 13 детски и 1 спортна площадка, затревяване, засаждане
на иглолистни и широколистни дървесни видове и храстова растителност.
- Подобряване шумоизолацията при извършване на ежегодните ремонти в детските
заведения – подмяна на дограма в 8 детски и 1 учебно заведение.
2009 г.
- Изпълнени са през годината мероприятия за внасяне на нова растителност в
градската част на Плевен, ул. ”Антим І”, ул. ”Шипка”, ул. ”Неофит Рилски”,
ул. ”Вардар”, ж.к. ”Мара Денчева”, ж.к. ”Дружба”, в района на спортна площадка на
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ул. ”П.Р. Славейков”, кътовете за отдих на ул. ”Н. Бозвели”, ул. ”Волов” (градинката
при паметник ”Янко Забунов”), бул. ”Христо Ботев” (бл. 21), около блокове ”Воден І” и
”Воден ІІ”, бул. ”Данаил Попов”, бул. ”Скобелев”, Градска градина – общо 95 броя
широколистни дървета и 730 броя храсти.
- Извършени са основен ремонт по ул. ”Неофит Рилски”, улици в кв. 305, улици и
тротоари в ж.к. “Мара Денчева” – ул. ”Мануш Войвода” и ул. ”Ангел Войвода”,
тротоари по бул. ”Христо Ботев”, улици в ж.к. ”Кайлъка”.
- Извършена е промяна в организацията на движението и организиране на
еднопосочно движение по улиците: ул. ”Цар Борис ІІІ”, ул. ”Иван Вазов”, ул. ”П.Р.
Славейков”, ул. ”Гена Димитрова”, ул. ”Ангел Кънчев”, ул. ”Драгоман”, ул. ”Никола
Петков”. Въведен е режим на паркиране “синя зона” по ул. ”Иван Вазов”,
ул. ”Д. Константинов”, ул. ”Дойран”.
2010 г.
- Подобряване на експлоатационното състояние на пътищата – частични ремонтни
работи (реконструкция и преасфалтирани) на ул. ”П.Р.Славейков”, ул. ”Софроний
Врачански”, ул. ”Здравец”, пл. ”Иван Миндиликов” и кръстовището на ул. ”Лозенка” и
ул. ”Г.М. Димитров”;
- Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в градската част
на града – посадени 252 бр. широколистни дървета, 66 бр. иглолистни вида и 934 бр.
храсти;
- Извършени частични ремонтни работи /реконструкция и преасфалтиране/ на ул. ”П.
Р. Славейков”; ул. ”Софроний Врачански”; ул. ”Здравец”; пл. ”Иван Миндиликов”,
както и кръстовището на ул. ”Лозенка” и ул. ”Г. М. Димитров”;
- Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в
гр. Плевен – положена хоризонтална маркировка на 1000 м2 от уличната мрежа,
основно пред учебни и детски заведения.
2011 г.
- Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в градската част
на града – посадени 240 бр. широколистни дървета, 243 бр. иглолистни вида и 1227
бр. храсти;
- Подобряване на експлоатационното състояние на пътищата – частични ремонтни
работи (реконструкция и преасфалтиране) – бул. „Европа”, ул. „3-ти март”, ул.
„Самуил”, ул. „Люляк”, ул. „Синчец”, ул. „Крали Марко”, ул. „3-те бора”, ул. „Гривишко
шосе”, ул. „Индустриална”, ул. „Мануш войвода”, ул. „Райна войвода”, ул. „Страхил
войвода”, ул. „Ведрина”, ул. „Владимир Вазов”;
- Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в
гр. Плевен – положена хоризонтална маркировка на 8200 м2 от уличната мрежа,
основно пред учебни и детски заведения.
- През 2011 г. са поставени 39 бр. светлинни индикатори на 10 кръстовища, с цел
увеличаване на пропускателната им способност и облекчаване на транспортните
потоци.
2012 г.
- Проект „Организация на уличното движение за подобряване на физическата среда в
град Плевен (реконструкция на улиците: „Хемус”, бул. „Георги Кочев” - от ж.п. надлеза
до ул. ”Българска авиация” и ул. „Гренадерска” от ул. ”Данаил Попов” до ул.
”Гривишко шосе”; изграждане на: система за видеонаблюдение (кръстовище ул.
„Пирот” – ул. „Вардар”, кръстовище бул. „Христо Ботев” – ул. „Сан Стефано”,
кръстовище бул. „Георги Кочев” – ул. „Гренадерска”, кръстовище бул. „Георги Кочев”
– ул. „Вит”), велоалея (от площад ”Възраждане” до входа на парк „Кайлъка”), 2 бр.
многофункционални спортни и 6 бр. детски площадки)”. Одобрен през 2010 г., в
процес на изпълнение 24 месеца - до юли 2012 г.
- Проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура, за
привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания (ГПЧЕ, МГ „Гео
Милев”, СОУ „Иван Вазов”, СОУ „Стоян Заимов”, СОУ “Анастасия Димитрова”,
ОУ „Св. Климент Охридски”, НУ „Отец Паисий” и НУ „Единство” ). Одобрен през
2010 г., в процес на изпълнение 24 месеца - до ноември 2012 г.
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-

Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен (въвеждане на интелигентна
система за управление на транспортните потоци, изграждане на ново тролейбусно
депо, ремонт и разширяване на въздушната контактна мрежа 27 километра
еднопосочно, ремонт на спирки, изграждане на мрежа от велоалеи в град Плевен)”.
Одобрен през 2012 г., в процес на изпълнение 36 месеца – от 10 юли 2012 г. до
09 юли 2015 г.
- Внедряване на система „зелена вълна” по най-натоварените градски пътни артерии.
Община Плевен е извършила предварителни проучвания и е подготвена
документация за кандидатстване за финансиране на обект „Устойчив градски
транспорт в град Плевен” по Програма „Регионално развитие”, оперативна ос 1.5.
- Поставяне на светодиодни броячи за време на разрешаващи и забраняващи сигнали
на светофарите за МПС. Предвижда се поставяне на светодиодни броячи на всички
светофарни уредби, на които до този момент не са поставяни такива.
Към момента на разработване на настоящия документ, Община Плевен не разполага
с инструментариум за непрекъснат 24 часов мониторинг на шум в избрани “горещи /
защитени” локации в града. Информация за подобно постоянно заснето изменение на шума
(т. нар. акустичен тренд) не е налична и не е отразена в настоящия документ.
Дългогодишните наблюдения на шума в околната среда от РЕГИОНАЛНА
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) – ПЛЕВЕН показват, че най-голям дял в оформянето на
цялостния акустичен режим в населеното място заема транспортният шум. Непрекъснатото
и с бързи темпове разрастване на градския транспорт, както и увеличаването на броя на
моторни превозни средства, водят до значително повишаване на общия шумов фон. Не
навсякъде съвременното строителство е съобразено с изискванията за акустичен комфорт.
Всичко това води до утежняване на акустичната обстановка в града.
Табл.1 Нива на шума в околната среда в контролните пунктове на РЗИ-Плевен
Ниво на шума в контролните пунктове
на РЗИ за периода 2008 – 2012 г.
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование

бул. ”Данаил Попов” № 15
ббул. “Георги Кочев” 39, бл. ”Росица”,
вх.Б
бул. ”Хр. Ботев” № 156
ул. ”Хаджи Димитър” 57
ул. ”Хемус”/ ”Ген.лейт. Ат. Стефанов” № 8
ул. ”Дойран” № 6 - ДКЦ 1
ул. ”Шипка” № 20
ул. ”Княз Ал. Батенберг” № 9
ул. ”Дойран” № 162
ул. ”Гренадерска”, бл. ”Ураган”
– с/у з-д "10-ти декември"
ж.к. ”Кайлъка”, бл. 345
ул. ”Ал. Стамболийски” № 13
срещу Евромес
ж.к ”Сторгозия - до ОДЗ № 5 "Гергана"
ж.к. ”Дружба”, до бл. 315
ул. ”Волов” № 59
ж.к. ”М. Денчева” бл.3, с/у Еко Петролиум
градска градина - детска площадка
ббул. “Русе” - с/у Клиника по ортопедия
ул. ”Д. Константинов” - до ПГО
ул. ”Ив. Вазов” - до СОУ "Иван Вазов"
парк ”Кайлъка” - главна алея

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Laeq1,
dB(A)
69,3

Laeq1,
dB(A)
68

Laeq1,
dB(A)
70,2

Laeq1,
dB(A)
67,8

Laeq1,
dB(A)
68

61,3

60

61

60

59,5

73
71,8
70,8
68
65,2
67,8
69,7

67
69,3
66,3
65
65
64,3
68

65
67,2
70,5
66,2
63,2
61
69,3

63
68,7
67,8
66,2
65,7
61,5
69,5

63,5
65,2
64,5
63,5
65,7
61
68,5

69

68

67,7

65,8

65

63,3

51

45,8

48,7

52

71,5

68

65,2

61,2

62,8

66,7
58,5
64,5
64
59,2
67,2
67,7
63,4
54,5

65,3
59,2
59,8
58
52,6
68
68
57,3
43,5

65,8
57,2
60
58,8
53,7
65,2
69,6
59,5
52,5

64,2
56,1
59,7
58,7
53,2
64,7
68,5
57,2
46,5

62
56,7
54,3
57,8
52,5
64,3
67,2
56,8
46
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Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови нива в
населените места, като представлява ~80% от общото шумово натоварване. Принос в
увеличените шумови нива в централната градска част има не само завишеният брой МПС
(моторни превозни средства), но и лошото състояние на автомобилния парк, уличните
настилки, липсата на достатъчно екрани и зелени пояси за намаляване на шумовите нива.
Съществен фактор е регулацията на движението, осигуряване на бус-ленти за бързо
предвижване на градския транспорт, развитие на тролейбусната мрежа и обновяване на
тролейбусния транспорт, както и създаване на градски зони за паркиране.
Най-високите нива на шум са в контролните пунктове на: бул. ”Данаил Попов” № 15,
бул. ”Хр. Ботев” № 156, ул. ”Хаджи Димитър” 57, ул. ”Хемус”/ ”Ген.лейт. Ат. Стефанов” № 8,
ул. ”Дойран” № 6 - ДКЦ 1, ул. ”Княз Ал. Батенберг” № 9, ул. ”Дойран” № 162, ул. ”Ал.
Стамболийски” № 13, срещу Евромес, ж.к ”Сторгозия - до ОДЗ № 5 "Гергана", бул. “Русе” с/у Клиника по ортопедия, ул. ”Д. Константинов” - до ПГО.
От ошумяване над нормите е засегнато население за показателите: L24 (над 60
dB(А)) - 32265 жители, Lнощ (над 50 dB(А)) - 22965 жители на град Плевен. Същевременно
броя жилища, изложени на шум над граничните стойности за: L24 (над 60 dB(А)) – 14047
жилища и Lнощ (над 50 dB(А)) – 9987 жилища.
Образуване на зелени клинове, които освен да прекъсват като зелени паузи
застрояването, ще играят ролята и на свързващо звено в ново урбанизираните територии.
Повишаването на комфорта на урбанизираната среда е в тясна връзка със зелената
система и зоните за спорт и атракции. Създаване на единна система от велоалеи.
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2.

ОРГАНИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
МЕРКИТЕ (т. 2 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Въз основа на разработената стратегическа карта за шума на град Плевен, кметът на
общината възлага разработването на План за действие, съгл. чл.6, ал.1. Основната цел на
този план е управлението, предотвратяването и намаляването на шума в околната среда в
на територията на общината. Съгласно чл.8, ал.2, Планът за действие се одобрява от
общинския съвет. При разработване на плана за действие, съгласно чл.9 ал.1, се
организира обществено обсъждане от компетентните органи. В продължение на 30 дни
преди общественото обсъждане общината следва да осигури достъп до проекта на План за
действие на Община Плевен. За мястото и начина на осигуряване на достъп гражданите
трябва да бъдат уведомени чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин. В общественото обсъждане могат да участват всички заинтересовани страни.
Становищата от общественото обсъждане се вземат в предвид от компетентните органи при
разработването на окончателния вариант на плановете за действие.
След одобряването и приемането на плана за действие, същият трябва да бъде
качен на интернет страницата на общината с цел осигуряване на достъп на обществеността
до него. Резюме с най-важната информация се публикува в ежегодните доклади за
състоянието на околната среда. Планът за действие се преразглежда и при необходимост
се актуализира най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването му от
компетентните органи, като задължително следва да се съобразяват с крайните дати,
съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита от шум в околната
среда. Мерките от плановете за действие са неразделна част от съответната общинска
програма за опазване на околната среда. Изпълнението на мерките от плана следва
ежегодно се отчита пред Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен.
Съгласно чл.15, ал.1, Кметовете на общините определят длъжностните лица от
общинската администрация за контрол на дейностите, свързани с ограничаване на
шумовите нива в околната среда.
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3.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ
5 ГОДИНИ (т. 3 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Основни източници на шум в околната среда на територията на град Плевен са
автомобилния, железопътен транспорт, както и промишлеността. Градът има развита
транспортно-комуникационна система. Транспортното обслужване се реализира от
автобуси, тролейбуси, таксиметрови пътнически и товарни коли. Промишлеността е
обособена в две индустриални зони - източна и западна, като преобладават предприятия на
хранително-вкусовата, мебелна и дървообработваща промишленост, металообработка,
производство на облекло и др. Към момента на разработване на плана за действие, Община
Плевен не разполага със система за непрекъснат 24 часов мониторинг на шум в избрани
“горещи / защитени” локации в града.
В изпълнение на изискванията на нормативната уредба, РЗИ-Плевен извършва
дългогодишни измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена „Програма за
мониторинг на шума в урбанизираната територия“ на град Плевен (т. нар. “квази мониторинг
по схема / методика” (РЗИ – Плевен).
Извлечение от „ДОКЛАД НА РЗИ – ПЛЕВЕН ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ
НА ГРАД ПЛЕВЕН” е дадено по-долу:
Програмата за мониторинг на шум в град Плевен включва 21 пункта за наблюдение.
Броят на пунктовете и разположението им е съобразен с методика, утвърдена от министъра
на здравеопазването. Разпределението на пунктовете на територията на град Плевен е
следното:
-43% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен
трафик – 9 пункта;
-14% върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови
територии и зони – 3 пункта;
-43% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 9 пункта.
През 2012 г. определянето нивата на шум е извършено чрез измервания и
изчисления нивата на шум на всички пунктове, включени в Програмата. Измерванията са
проведени в периода 30.05.2011 г. – 18.10.2012 г., три пъти през деня, за времето 7.00 –
19.00 ч. и са отчетени плътността на трафика; работното време на обектите, разположение
върху територии с промишлени източници на шум; влиянието на ремонтните и строителни
дейности.
Табл. 2А Еквивалентни нива на шум на пунктовете в гр. Плевен - 2012 г.
Разположение на
пункта

№ на
пункт

1

2

1. Територии,
подложени на
въздействието
на интензивен
автомобилен
трафик

Наименование

мин.
ниво
dB(A)

макс.
ниво
dB(A)

средно
ниво
dB(A)

граничн
а
стойнос
т dB(A)

3

4

5

6

7

68

68

60

59.5

60

1

бул. Данаил Попов № 15

68

2

бул. Георги Кочев № 39

59

3

бул. Христо Ботев № 156

62

65

63,5

60

4

ул. Хаджи Димитър № 57

65

66

65,2

60

5

ул. Ген. лейт. Стефанов
№8

63

65

64,5

60

6

ул. Дойран № 6 – ДКЦ I

63

65

63,5

60
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Разположение на
пункта

№ на
пункт

1

2

2. Територии с
промишлени
източници на
шум –
производствено
– складови
територии и
зони

Наименование

мин.
ниво
dB(A)

макс.
ниво
dB(A)

средно
ниво
dB(A)

граничн
а
стойнос
т dB(A)

3

4

5

6

7

7

ул. Шипка № 20

65

66

65,7

60

8

ул. Княз Ал. Батенберг №
9

61

62

61

60

9

ул. Дойран № 162

67

69

68,5

60

10

ул. Гренадерска, бл.
Ураган

65

66

65

55

11

ж.к Кайлъка, бл. 345

51

54

52

55

12

ул. Ал. Стамболийски №
13

62

64

62,8

55

3. Територии, подложени на усилена шумозащита
13

ж.к. Сторгозия, ОДЗ № 5

62

62

62

55

14

ж.к. Дружба, бл. 315

56

58

56,7

55

15

ул. Волов № 59

54

55

54,3

55

16

ж.к. М. Денчев, бл.3

56

60

57,8

55

* зони за
обществен и
индивидуален
отдих

17

градска градина – детска
площадка

50

54

52,5

45

*зони за лечебни
заведения и
санаториуми

18

бул. Русе № 89

63

65

64,3

45

19

ул. Д. Константинов № 21

67

68

67,2

45

20

ул. Иван Вазов № 43

55

59

56,8

45

21

парк Кайлъка – главна
алея

46

46

46

40

*жилищни зони и
територии с
неутежнен
акустичен режим

*зони за научно
–
изследователска
дейност
* тихи зони,
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урбанизираната
територия

В териториите, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик,
граничната стойност на шум е 60 dB(A). Показателят средни ниво на шум на пунктовете се
движи от 59,5 dB(A) до 68,5 dB(A). Превишениeто е от 0 dB(A) до 8,5 dB(A) и е по-ниско в
сравнение с миналата година /от 0 dB(A) до 9,5 dB(A)/.
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Най-високи средни нива на шума – 68,5 dB(A) са определени на пункт № 9 ул. Дойран
№ 162. На пункт № 2 бул. Георги Кочев № 39 регистрираните средни нива на шум са с пониски нива от граничната стойност /59,5 dB(A)/. Определените средни нива на шум за
територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик за периода
2008 – 2012 г. са представени на Фигура 2А.
Фиг. 2А Съпоставка на нива на шума на пунктовете в гр. Плевен за територии,
подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик
СЪПОСТАВКА НА СРЕДНО НИВО dBA (2008-2012) - РЗИ ПЛЕВЕН
ТЕРИТОРИИ ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕНЗИВЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК
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65

средно ниво dBA - 2008
средно ниво dBA- 2012

средно ниво dBA- 2009
гранична стойност dBA

60

60

средно ниво dBA- 2010

60

ул. Дойран № 162

60

ул. Княз Ал. Батенберг
№9

60

ул. Шипка № 20

60

ул. Дойран № 6 - ДКЦ
1

бул. Г. Кочев № 39, бл.
Росица, вх. Б

бул. Данаил Попов №
15

55

60

ул. Хемус/Ген.лейт.Ат.
Стефанов № 8

60

ул. Хаджи Димитър №
57

60

бул. Христо Ботев №
156

60

средно ниво dBA- 2011

Пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум –
производствено-складови територии, са в близост до обекти, в които се извършват
дейности, свързани с ежедневното обслужване на града. Дейностите са различни от
промишленото производство, особено в източната и западната промишлени зони на град
Плевен. Граничната стойност на нивото на шум за тези територии е 55 dB(A). Показателят
средно ниво на шум на трите пункта се движи от 52 dB(A) до 65 dB(A). Превишението е от
0 dB(A) до 10 dB(A) и е по-ниско в сравнение с миналата година /0 dB(A) до 10,8 dB(A)/. През
настоящата година на пункт № 11 ж.к. Кайлъка, бл. 345, вх. А са определени средни нива на
шум /52 dB(A)/. На Фигура 2Б са представени измерените средни нива на шум за територии
с промишлени източници на шум за периода 2008 – 2012 г.
В жилищните зони и територии с неутежнен акустичен режим граничната стойност на
шум е 55 dB(A). Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 54,3 dB(A)
до 62 dB(A). Превишениeто е от 0 dB(A) до 7 dB(A) и е значително по-ниско в сравнение с
превишението за съответните територии спрямо 2011 г. (1,1 dB(A) до 9.2 dB(A)). През
настоящата година на пункт №15 ул. Волов № 9 са регистрирани средни нива на шум от 54,3
dB(A), които са под граничната стойност за съответните територии /55 dB(A)/.
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Фиг. 2Б Съпоставка на нива на шума на пунктовете
в гр. Плевен за територии с промишлени източници
СЪПОСТАВКА НА СРЕДНО НИВО dBA (2008-2012) - РЗИ ПЛЕВЕН
ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ - ПРОИЗВОДСТВЕНО СКЛАДОВИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ И ЖИЛИЩНИ
ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ С НЕУТЕЖНЕН РЕЖИМ

75

70

65

60

55

55

55

55

55

55

55

55

50

45
ул.
ж.к. Кайлъка, ул. Ал. ж.к Сторгозия ж.к.
- Дружба -ул. Волов №
ж.к. М.
Гренадерска, бл. 345 Стамболийскидо ОДЗ № 5 до бл. 315
59
Денчева-бл. 3,
бл. Ураган - с/у
№ 13 с/у
"Гергана"
с/у Еко
з-д "10-ти
Евромес
Петролиум
декември"

средно ниво dBA - 2008
средно ниво dBA- 2012

средно ниво dBA- 2009
гранична стойност dBA

средно ниво dBA- 2010

средно ниво dBA- 2011

В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и
санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност граничната стойност е 45 dB(A).
Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 52,5 dB(A) до 67,2 dB(A).
Превишениeто е от 7,5 dB(A) до 22,2 dB(A) и е най-значителното превишение на граничната
стойност, но е по-ниско в сравнение с превишението през 2011 г. /8,2 dB(A) до 23,5 dB(A)/.
През 2012 година на всички пунктове отново са регистрирани по-ниски средни нива на шума.
Превишениeто на граничната стойност на шума в териториите за обществен и
индивидуален отдих и в зоните за научно-изследователска дейност е неблагоприятен факт,
който може да повлияе отрицателно на здравето на гражданите.
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Фиг. 2В Съпоставка на нива на шума на пунктовете
в гр. Плевен за територии за обществен и индивидуален отдих
СЪПОСТАВКА НА СРЕДНО НИВО dBA (2008-2012) - РЗИ ПЛЕВЕН
ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ОТДИХ; ЗОНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И САНАТОРИУМИ И ЗОНИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

70

65

60

55
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45

45

45

45

45

40
градска градина детска площадка

средно ниво dBA - 2008
средно ниво dBA- 2012

бул. Русе - срещу
Клиника по
ортопедия

средно ниво dBA- 2009
гранична стойност dBA

ул. Д. Константинов - ул. Иван Вазов - до
до ПГО
СОУ "Иван Вазов"

средно ниво dBA- 2010

средно ниво dBA- 2011

В тихи зони, извън урбанизираната територия граничната стойност е 40 dB(A).
Показателят средно ниво на шум на пункт № 21 парк Кайлъка, главна алея е 46 dB(A).
Превишението 6 dB(A) и е с по-ниски стойности в сравнение с предходната година /46,5
dB(A)/. На Фигура 2Г са представени определените средни нива на шум за съответните
територии за периода 2008 – 2012 г.
Анализирайки данните от провежданите измервания може да се направят следните
изводи:
 През 2012 в 71% от пунктовете за наблюдение са определени по-ниски средни
нива на шум в сравнение с предходната година.
 Във всички пунктове превишението на граничната стойност е по-ниско в
сравнение с превишението през 2011 г.
 В територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик на
един пункт се определени средни нива на шум под граничната стойност за съответните
територии.
 В териториите с промишлени източници на шум на един пункт са определени
средни нива на шум с по-високи стойности от 2011 г., но са под граничната стойност на шум
за съответните територии.
 В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим определените средни
нива на шум на един пункт е със стойности под граничната стойност за съответната зона.
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 В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и
санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност превишението на граничната
стойност през 2012 г. е най-голямо, но с по-ниски средни нива на шум спрямо 2011 г.
 В тихи зони, извън урбанизираната територия определените средни нива на шум
са с по-ниски стойности в сравнение с предходната година.
 През периода 2007-2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване средните
нива на шум във всички територии на град Плевен.
 Въпреки определените по-ниски средни нива на шум в сравнение с 2011 г.,
шумово натоварване в град Плевен съществува и то може да засегне здравния статус на
населението и да повлияе на вероятността от развитие на дадено заболяване.
Извлечение от Доклад за състоянието на околната среда – 2012 г. на РИОСВ - Плевен
по отношение контрола на промишлени източници на шум в околната среда:
Фиг. 2Г Съпоставка на нива на шума на пунктовете
в гр. Плевен в тихи зони, извън урбанизираната територия
СЪПОСТАВКА НА СРЕДНО НИВО dBA (2008‐2012) ‐ РЗИ ПЛЕВЕН
ТИХИ ЗОНИ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

dBA
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парк Кайлъка - главна алея

средно ниво dBA - 2008
средно ниво dBA- 2012

средно ниво dBA- 2009
гранична стойност dBA

средно ниво dBA- 2010

средно ниво dBA- 2011

РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 100
промишлени инсталации и съоръжения. От тях през 2012 г. подлежащи на планов контрол
са 24 бр. обекти, от които 12 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 12 бр. обекти с
издадени комплексни разрешителни и решения по ОВОС, със задължения за провеждане на
собствен мониторинг на шум през отчетната година.
Контролът се осъществява чрез периодични проверки на промишлените обекти относно
спазването на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС):
 Да не допускат нива на шум в околната среда над нормите за зоните, в които се
намират /промишлено-складови, жилищни, за отдих, за учебна или лечебна дейност и др./,
определени в Наредба №6/26.06.2006г.
 Да провеждат периодични измервания на нивата на шума в околната среда и да
представят резултатите в РИОСВ – най-малко веднъж на 2 календарни години и при смяна
на производствената техника, съгласно изискванията на Наредба №54/13.12.2010 г.
 През 2012 г. са извършени проверки на 30 бр. промишлени източници на шум в
околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:
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 12 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ
годишен график;
 12 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията по фактор “шум” в
издадените комплексни разрешителни и решения по ОВОС;
 4 бр. проверени обекти, във връзка с постъпили жалби и сигнали;
 2 бр. обекти с извънпланови проверки, включително проверки по документи на
резултати от проведен собствен мониторинг на шум на нови и действащи обекти без
издадени КР.
В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат
контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална
лаборатория – Плевен към ИАОС.
През 2012 г. са извършени общо 26 бр. измервания на шум в околната среда от
промишлени обекти. Анализирани са резултатите от:
 12 бр. планови контролни измервания, по утвърден от МОСВ годишен график;
 3 бр. извънпланови контролни измервания, във връзка с постъпили сигнали;
 11 бр. доклади за резултатите от проведени СПИ по изпълнение на условия от
комплексни разрешителни и на издадени предписания.
На операторите на промишлени обекти са изпратени заключения относно наличието на
съответствие с граничните стойности. Измерените промишлени източници отговарят на
нормативните изисквания. От проверените обекти няма такива, за които е констатирано
превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда, но в един от тях е
констатирана дейност, която е източник на емисии от шум и прах (каменоделство) без
разрешително за въвеждане в експлоатация на такова предприятие.
От проверените и измерените през 2012 г. промишлени обекти, 16 бр. се намират в
жилищни зони или в близост до такива зони. За тези предприятия освен спазването на
нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) се контролира и спазването на
граничната стойност за ниво на шум в т.нар. “място на въздействие” – пред най-близката
жилищна или обществена сграда (55 dBA през деня).
През 2012 г. са измерени с 10 бр. промишлени обекти по-малко, отколкото през 2011
г. Броят на обектите с контролен мониторинг е относително постоянен. Броят на обектите,
при които е констатирано превишение на граничните стойности да нива на шум, е
минимален – един обект за 2011 г., а за 2012 г. няма констатирани превишения. Нараства
значението на превантивния контрол по фактор “шум” чрез поставяне на адекватни условия
за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и
издаване на КР, особено при разработката на общите устройствени планове на
урбанизираните територии.
Следва да се има предвид, че цитираните данни от РИОСВ – Плевен, обхващат
промишлени източници, разположени на цялата територия на община Плевен, а не само –
на град Плевен.
Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за
проследяване развитието на акустичната ситуация в града. Комбинирано със система за
обхващане на по-голям брой измервателни точки и разширяване обхвата на контрол,
Община Плевен е предприела и предвижда да предприеме интегриран подход с комплекс от
конкретни мерки по целенасочено проследяване, планиране и редукция както на
надграничното ошумяване, така и на и ошумяването смущаващо нормалния жизнен ритъм и
комфорт на населението. В тази връзка, като част от интегрирания подход по дългосрочна
редукция на шума в околната среда на град Плевен, разработването на стратегическата
карта за шум, както и на плановете за действие към нея в техния първоначално завършен
вид и последващ методичен континюитет са предвидени да оформят експертният
фундамент за целенасочено и ефективно противошумово планиране.
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4.

АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ
НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ (т. 4 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към
разработването и съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в
големите градове. Породен от развитието на промишленото производство, на пътническите,
товарните и въздушните транспортни средства и масовият градски транспорт.
Дългогодишните изследвания показват, че нивото на шума в последните години нараства с
1 dB годишно и надминава граничните стойности за съответните населени територии.
Промяната на транспортните средства с такива с подобрени шумови характеристики се
компенсира с почти двойно нарастване на моторизацията.
Независимо от вида и качеството на жилищния и обществения фонд и кога е
построен, се забелязва тенденцията на непредприемане на мерки за шумозащита както на
жилищните така и на обществените сгради със специално предназначение – болници,
училища, детски заведения, научно-изследователски центрове и др. такива.
А). Източник „пътен” трафик:
– Висока интензивност на пътния трафик. Постоянно нарастване на броят на МПС при
съществуващата уличната и пътна мрежа, които не са променяни. Градският транспорт е
недостатъчен да поеме пътникопотока;
– Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост
(особено по най-ошумените трасета – основните булеварди и отсечки);
– Спирките на градския транспорт са разположени по периферията на жилищните
комплекси, което затруднява бързия и лесен достъп до тях;
- Съществуващата
организация на движение и липсата на обособени зони за паркиране, задръстват градската
среда; -Липсват алтернативни видове транспорт; - Транзитното движение преминава през
територията на града, натоварва и без това натовареното улично движение.
– Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за превозните средства;
– Остарял автобусен парк на градския транспорт с генерация на високи шумови стойности;
– Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум
фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено
покрай основните градски магистрали;
– Пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума, липса на
бариери и активни противошумови мерки за зоните с предполагаема приоритетна шумова
защита (тихи зони, учебни и лечебни заведения).
Б). Източник „ж. п.” трафик:
– Релсови трасета и ж.п. мотриси с ниски показатели по отношение на предаване и
генериране на шум;
– Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за влаковете, движещи по
ж.п. трасетата на общината;
– Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум
фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено
покрай основните ж.п. трасета.
Оценката на Общия устройствен план на град Плевен показва, че пътната мрежа е с
претоварено движение в резултат на нарастване на моторизацията за последните 5 години.
Задръстванията са най-големият градски проблем, а оттам и нарастване на шумовото
замърсяване в резултат на движение в режим на постоянно тръгване и спиране.
Необходимост от регулиране на трафика и пропускателната способност на кръстовищата.
Съществен фактор върху ошумяването на Община Плевен от пътен трафик е
натовареността на кварталните и локалните улици. По-долу е дадена извадка от СШК на
Община Плевен - Шум пътен трафик Lден, Lнощ, на която се откроява шумовото
въздействие на второстепенната градска мрежа и въпреки, че нивото на шума е по-ниско от
това на основните булеварди, то кварталните улици заемат достатъчно голяма площ и се
постига ошумяване над допустимите норми.
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Ж.П. трафикът поражда локално ниво на шум в зоните покрай който преминава ж.п.
линията.
По отношение на акустичното натоварване от промишлеността на територията на
Община Плевен, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на
шумово замърсяване.
Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за развитието на
гр. Плевен е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и зоните за
обитаване. Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за хранене в
комбинираните зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно нарастване на шумовото
въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези райони.

Lden_MAP 2011

Lnight_MAP 2011
Фиг.3А Шумова карта на гр. Плевен – Lден и Lнощ

Lden_Conflict MAP

Lnight_ConflictMAP

Фиг.3Б Конфликтна шумова карта на гр. Плевен – Lден и Lнощ
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5.

РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ
(т. 5 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите
Карти за Шум и към Плановете за действие)

Методите за изчисляване и измерване използвани при изготвянето на
стратегическата карта за шум на град Плевен, съответстват на препоръчителните от
Европейската комисия (Директива 2002/49/ЕС).
Изчисленията са извършени посредством софтуер LimA, B&K за СШК: – за пътен
трафик - според стандарта XPS31-133 (стандарта, препоръчан от Директива на ЕС
2002/49/ЕК в нейния Анекс II); – за железопътен трафик - RMR [“Reken- en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai ’96”] (междинния метод за изчисление, препоръчан от Директива на ЕС
2002 / 49 / ЕК в нейния Анекс II); – за въздушен трафик - посредством метода “ECAC.CEAC
Doc 29”; – за промишленост - посредством метода за изчисление по ISO 9613-2 (междинния
метод за изчисление, препоръчан от Директива на ЕС 2002/49/ЕК в нейния Анекс II).
Дефинирани са корекции според вида на трафика (продължителен плавен поток,
продължителен пулсиращ поток, ускоряващ пулсиращ поток и намаляващ пулсиращ поток);
корекции според наклона на пътя (Плоски пътища – наклон по-малък от 2%; Път „нагорен” –
наклон нагоре по-голям от 2%; Път „надолен” – наклон надолу по-голям от 2%;); корекции
според пътната повърхност (Гладък асфалт, Порьозна повърхност, Циментен бетон и
нагънат асфалт, Гладки или грубо текстурирани паважни камъни).
Използвани са следните общи параметри:

изчисления на картите на шума на височина 4 м;

мрежа с размер 10 x 10 м; брой отражения N = 1;

Температура на въздуха : 15 °C; Влажност на въздуха :
70%

Процент на благоприятни ветрове: Ден - 50%; Вечер - 75%; Нощ - 100%.
Създаден е компютърен ГИС модел на целия град.
Изчисленията на стратегическата карта за шум са проведени за съществуващия
контур на гр. Плевен, увеличен с буфер от 50 м и с включени наличните вдлъбнатини по
контура (4 бр.) с оглед изглаждане и отчитане на тези сгради и улици на града, които са
непосредствено до настоящия контур (резултат - изчислителен контур с площ 19.95 км2).

5.1 Автомобилен трафик
Данни за автомобилният трафик в град Плевен са получени от Проекта за ОУП 2010
г. и чрез собствено преброяване. Извършено е едновременно измерване и преброяване за
интервал от време 15 мин. в 36 точки, разположени в средни участъци от основните пътни
трасета (главен и централен път) на града в часовия интервал 10.00 – 14.00 ч., където
автомобилният трафик определено се счита за основен източник на шум, като точките са
разпределени, така че да се събират данни от всяка част на районите от града. Всички
измервания са извършени на височина 4 метра, в съответствие с Наредба № 6 /
26.06.2006 г., ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г.
Данните от измерванията са въведени локално за 36-те измервателни точки
кореспондиращи с местоположението в компютърния ГИС модел за тази част от пътя, която
се намира всяка от тях. По този начин, при изчисленията на картите на шума се взема
предвид действителната сила на звука, генерирана от превозните средства.
От проведените измервания и преброявания на трафика е определен средния брой
леки и товарни автомобили, които да се вземат под внимание за всеки час от всеки от трите
периода ден/вечер/нощ (т.е. 7-19 h, 19-23 h и 23-7 h). От измерванията и преброяванията са
дефинирани 8 категории път по отношение на трафика. Данните за трафика, заложени в
компютърния ГИС модел са дадени в табл. 4-А.
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Фиг.4А Пътна мрежа на град Плевен

Табл. 4А Категоризация на пътния трафик за категориите пътища и улици
ЗАЛОЖЕН ТРАФИК '2011/2012
ПЛЕВЕН
КАТЕГОРИЯ
ПЪТИЩА
ЛОКАЛНИ УЛИЦИ
ИЗХОДИ
БУЛЕВАРДИ/УЛИЦИ
УЛИЦИ СЪБИРАТЕЛНИ
УЛИЦИ ОСНОВНИ
БУЛЕВАРДИ НАМАЛ. ТРАФ.
БУЛЕВАРДИ ДВУПОСОЧНИ
ПЪТИЩА ГР. ДВУПОСОЧНИ
ПЪТИЩА ОБЛАСТ ТОВ.25%

ВЕЧЕР (4h)

КАТ.

ДЕН (8h)
БР.
ЛМПС

БР.
ТМПС

БР.
ЛМПС

F

28

1

8

Е
D
C
B

156
312
468
679

16
47
70
136

A
M
L

950
496
331

190
124
83

НОЩ (12h)

БР.
ТМПС

СКОРОСТ
km/h ЛМПС/
ТМПС

БР.
ЛМПС

БР.
ТМПС

0

4

0

30/25

45
89
134
194

3
9
13
29

22
45
67
97

1
2
3
10

30/25
35/30
40/35
45/40

271
142
94

41
28
19

136
71
47

14
11
7

50/40
60/50
60/50

5.2 Железопътен транспорт
Данните за железопътният трафик по ж.п. трасетата в град Плевен са определени на
база средна годишна стойност по разписанието на БДЖ за отделните части на денонощието
– ден, вечер и нощ. Данните за типовете влакове са определени на база информация от
Община Плевен и БДЖ.
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Табл. 4Б Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път

Бр./ден

Бр./вечер

Бр./нощ

Ср.
скорост

Бр.
вагони

Категория

ПЛЕВЕН Ж.П. ТРАНСПОРТ

Пътнически

P1_D1

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

1

1

0

60

4

3

Пътнически

P1_E1

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

8

4

2

95

10

3

Пътнически

P1_E2

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

16

6

8

95

10

3E

Пътнически

P1_D2

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

7

1

3

80

2

3

Товарен

F1_D1

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

4

0

2

60

30

5D

Товарен

F1_E1

ДОЛНИ ДЪБНИК – ПЛЕВЕН ЗАПАД

4

0

4

60

30

3

Пътнически

P2_E1

ПЛЕВЕН ЗАПАД - ПЛЕВЕН

8

4

2

75

10

3

Пътнически

P2_E2

ПЛЕВЕН ЗАПАД - ПЛЕВЕН

16

6

8

75

10

3E

Пътнически

P2_D2

ПЛЕВЕН ЗАПАД - ПЛЕВЕН

7

1

3

75

2

3

Товарен

F2_D1

ПЛЕВЕН ЗАПАД - ПЛЕВЕН

4

0

2

60

30

5D

Товарен

F2_E1

ПЛЕВЕН ЗАПАД - ПЛЕВЕН

4

0

4

60

30

3

Пътнически

P3_E1

ПЛЕВЕН - ГРИВИЦА

8

4

2

80

10

3

Пътнически

P3_E2

ПЛЕВЕН - ГРИВИЦА

16

6

8

80

10

3E

Пътнически

P3_D2

ПЛЕВЕН - ГРИВИЦА

7

1

3

80

2

3

Товарен

F3_D1

ПЛЕВЕН - ГРИВИЦА

4

0

2

60

30

5D

Товарен

F3_E1

ПЛЕВЕН - ГРИВИЦА

4

0

4

60

30

3

ВИД ВЛАК

Влак –
ИД №

Направление

ПЛЕВЕН – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
1
0 0 40 30 5D
F4_D2
Отчетени са параметрите: а) интензивност и скорост на товарните и пътническите
влакови композиции (брой влакови композиции за час); б) брой вагони и обща дължина на
влаковата композиция; в) категории влакове; г) брой железопътни линии и тяхното
разположение спрямо линията на застрояване; д) вид на железопътните линии - дължина;
широчина на коловоза; вид на коловоза - единичен или двоен; електрифицирани участъци дължина, местоположение; е) гари и спирки - брой, наименование, населено място;
ж) локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет,
разположение в населеното място.
На базата на предоставените данни за трафика и данни за категорията на
влаковете, за изчисленията са използвани параметри и стойности на трафика (според
стандарта RMR), дадени в табл. 2А и 2B.
Товарен

Табл. 4Б Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път
ПЛЕВЕН - Ж.П. ТРАФИК 2010 г. (LimA)
ВЛАКОВЕ - ТРАФИК

ВЛАКОВЕ – ОЗНАЧЕНИЕ, КАТЕГОРИЯ, ТРАФИК (ДЕН/ВЕЧЕР/НОЩ)

НАИМЕНОВАНИЕ

ОЗН.

Катег.

Скорост

Лок/Ваг

ОБЩО

ДЕН

ВЕЧЕР

НОЩ

TREN

<CAT>

<VMX>

<NLW>

ДЕН

<ND>

<NE>

<NN>

ВЛАКОВЕ
Пътнически влак
(Локом.д +4 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)

km/h

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

P1_D1

3

60

14

2

1

1

0

P1_E1

3

95

1 10

14

8

4

2

P1_Е2

3Е

95

1 10

11

30

6

8
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ПЛЕВЕН - Ж.П. ТРАФИК 2010 г. (LimA)
ВЛАКОВЕ - ТРАФИК

ВЛАКОВЕ – ОЗНАЧЕНИЕ, КАТЕГОРИЯ, ТРАФИК (ДЕН/ВЕЧЕР/НОЩ)

НАИМЕНОВАНИЕ

ОЗН.

Катег.

Скорост

Лок/Ваг

ОБЩО

ДЕН

ВЕЧЕР

НОЩ

TREN

<CAT>

<VMX>

<NLW>

ДЕН

<ND>

<NE>

<NN>

ВЛАКОВЕ
Пътнически влак
(Локом.д +2 вагона)
Товарен влак
(Локом.д +30 вагона)
Товарен влак
(Локом.е +30 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)
Пътнически влак
(Локом.д +2 вагона)
Товарен влак
(Локом.д +30 вагона)
Товарен влак
(Локом.е +30 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)
Пътнически влак
(Локом.е +10 вагона)
Пътнически влак
(Локом.д +2 вагона)
Товарен влак
(Локом.д +30 вагона)
Товарен влак
(Локом.е +30 вагона)
Товарен влак
(Локом.д +30 вагона)

km/h

Брой

Брой

Брой

Брой

Брой

P1_D2

3

80

12

11

7

1

3

F1_D1

5D

60

1 30

5

4

0

1

F1_E1

3

60

1 30

6

4

0

2

P2_E1

3

75

1 10

14

8

4

2

P2_E2

3Е

75

1 10

30

16

6

8

P2_D2

3

75

12

11

7

1

3

F2_D1

5D

60

1 30

6

4

0

2

F2_E1

3

60

1 30

8

4

0

4

P3_E1

3

80

1 10

14

8

4

2

P3_E2

3E

80

1 10

30

16

6

8

P3_D2

3

80

12

11

7

1

3

F3_D1

5D

60

1 30

6

4

0

2

F3_E1

3

60

1 30

8

4

0

4

F4_D2

5D

40

1 30

1

1

0

0

Типовете влакове движещи се по трасетата на пътен възел Плевен са:
а) Пътнически влак с колодкови спирачки състоящ се от един локомотив и вагони;
б) Пътнически електрически мотрисен влак с дискови спирачки, състоящ се от
мотриса с три вагона;
в) Пътнически дизелов мотрисен влак с дискови спирачки, състоящ се от мотриса с
два вагона;
г) Товарен влак с колодкови спирачки, състоящ се от локомотив (електрически/
дизелов) и вагони (10 до 30).
Табл. 4B Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път
ПЛЕВЕН - Ж.П. ТРАФИК, ПАРАМЕТРИ (LimA)
Ж.П. ЛИНИЯ <NRL>
Ж.П. линия Долни дъбник – Плевен запад
Ж.П. линия Плевен запад – Гара Плевен
Ж.П. линия Гара Плевен – Гривица
Ж.П. линия Плевен запад – Индустриална зона
Ж.П. линия Гара Плевен – Индустриална зона
ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB>1
Ж.П. ТРАСЕ
Геометрия <RQ> 1(лин) ТИП Ж.П. ТРАСЕ <MSW> 2a
Рег. <REG> RLM2_TAB ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB> 1
ВЛАКОВЕ <NTR>
Макс.скорост пътн.<VAD> 95

ОЗНАЧЕНИЕ
P1_Е1/E2, P1_D1/D2, F1_D1/Е1
P2_E1/E2, P2_D2, F2_D1/Е1
P3_E1/E2, P3_D2, F3_D1/Е1
F3_Е1
F3_E1

(ЕДИН./ДВОЙНИ ТРАВЕРСИ)
(НАСТАВНИРЕЛСИ)
(ЕДИН./ДВОЙНИ ТРАВЕРСИ)
Макс.скорост тов. <VAD> 60

„План за действие към Стратегическа карта за шум на град Плевен“

27

ПЛЕВЕН - Ж.П. ТРАФИК, ПАРАМЕТРИ (LimA)
Кат.<CAT>

3E (Пътн.влак ел. – диск.спир.), 3 (Пътн.влак – диск.спир.),
3 (Тов.влак ел. – диск.спир.), 5D (Тов.влак дизелов – колод.спир.)
Брой Локомотиви / Вагони
Регулация<REG> RLM2_TAB
Геометрия<RQ>0 (точка)
<NLW>1 10

Фиг.4Б Ж.П. мрежа на град Плевен

Фиг.4В Категории влакове (според RMR/SRMII):
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Отчитат се параметрите: а) интензивност и скорост на товарните и пътническите
влакови композиции (брой влакови композиции за час); б) брой вагони и обща дължина на
влаковата композиция; в) категории влакове; г) брой железопътни линии и тяхното
разположение спрямо линията на застрояване; д) вид на железопътните линии - дължина;
широчина на коловоза; вид на коловоза - единичен или двоен; електрифицирани участъци дължина, местоположение.

5.3. Промишлени източници
Данните за изчисляване на шума от промишлените източници са получени от МОСВ,
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – Плевен.
Шумовите емисии /входните данни/ - звукова мощност, се определят чрез
измервания, проведени по един от следните методи: БДС ISO 9613-2: 2005 “Акустика.
Затихване на звука при разпространение на открито. Част 2: Основен метод за
изчисляване”; БДС ISO 8297: 2005 “Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на
индустриално предприятие с множество източници на шум за оценка на нивата на звуково
налягане в околната среда. Клас на точност 2.”
За определяне на необходимите входни данни – обща звукова мощност и нива на
шум около промишлените източници – е използвана „Методика за определяне на общата
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне
нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена със Заповед № РД – 199/19.03.07 г.
на министъра на околната среда и водите.
В съответствие с изискванията на Директива 2002/49/ЕО и ЗЗШОС, като промишлени
източници са включени всички инсталации и съоръжения, за категориите промишлени
дейности по Приложение № 4 към чл.117 на Закона за опазване на околната среда с
издадени комплексни разрешителни.
Съгласно изискванията са използвани следните входни данни: а) разположение на
източниците спрямо линията на застрояване; б) обща звукова мощност на промишления
източник; в) продължителност на работа в часове и време на денонощието.

АЛУКОМ АД,
№ 30/13-02-2009 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе

ВАП ПРОДАКШЪН ЕООД,
№ 833/01.11.2010 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе

ВЕЛИНА 99 ЕООД,
№ 119/20.02-2007 г., гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47

ГЕОРГИЕВ И ХРИСТОВ ООД,
№ 169/05-03-2008 г., гр. Плевен, ж.к. Дружба 3 УПИ I

ДИМИТРОВ ООД, (МОНИ МСД)
№ 832/01.11.2010 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе

ЕТ ЕВРОМЕС-РОСЕН МАРИНОВ,
№ 832/10-10-2008 г., гр. Плевен, ул. Цар Самуил 91

ЕКОМЕБЕЛ ООД,
№ 82/16-02-2009 г., гр. Плевен, ул. Българска авиация 1

ЕЛИНА ООД, БАЛМАГРО САНИТ
№ 253/03-04-2008 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

ИЛИНДЕН ЕООД,

Режим на
работа (часа)

ПЛЕВЕН - ИНДУСТРИЯ
Наименование, адрес и местоположение
на площадката на предприятието;
Протокол от изпитване - дата

Ниво на обща
звукова
мощност,
dB(A)
Ниво на шум
по границата
на обекта,
dB(A)
Ниво на шум
в мястото на
въздействие,
dB(A)

Табл. 4Г Данни за действащи промишлените източници – шум

107,4
± 4,3

58,1

-

16
часа

105,8
± 0,5

58,6
± 0,3

-

8
часа

89,0

53,7

35,0

8
часа

94,9
± 3,8

54,5

48,8

8
часа

108,9
±0,5

60,3
±0,3

-

8
часа

97,2
±3,9

64,7

55,7

8
часа

100,0
±4,0

54,6

-

8
часа

86,1
±3,5

53,7

33,5

24
часа

101,8
±4,1

61,3

-

16
часа
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Режим на
работа (часа)

Ниво на обща
звукова
мощност,
dB(A)
Ниво на шум
по границата
на обекта,
dB(A)
Ниво на шум
в мястото на
въздействие,
dB(A)

ПЛЕВЕН - ИНДУСТРИЯ
Наименование, адрес и местоположение
на площадката на предприятието;
Протокол от изпитване - дата
№ 29/11-02-2009 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе

ИТА БЪЛГАРИЯ ООД,
№ 09-0914/08-11-2011 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

КАМЕНИЦА АД,
№ 09-1035/29.11.2011 г., гр. Плевен, ул. Вит 5

КАРАБУЛЕВ ООД,
№ 0347/22.06.2011 г., гр. Плевен, Северна инд. зона

МАРСТ ООД,
№ 401/16.06.2004 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

МЕТАКОМ СЛЗ АД,
№ 0356/13.06.2011 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе

МЕТАН ТРЕЙД ООД,
№ 140/21-02-2008 г., гр. Плевен, ж.к. Дружба УПИ I-10128

МЕТЕКНО БЪЛГАРИЯ АД,
№ 965/30-11-2007 г., гр. Плевен, ул. Гривишко шосе 1

МИЛКАНА ООД,
№ 0492/01-07-2011 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

НЕВИ ТЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД,
№ 441/18.06.2010 г., гр. Плевен, ул. Гренадерска 121

НЕВИ ФЕШЪН ЕООД,
№ 137/05-03-2007 г., гр. Плевен, ж.к. Сторгозия 135

ПИ И КО ЕООД,
№ 664/17-09-2009 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

СЛЪНЧЕВ ДАР АД,
№ 759/15-10-2010 г., гр. Плевен, ул. Кара Кольо 1

ПЛЕВЕН 1999 ООД,
№ 09-1036/29-11-2011 г., гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47

ПРЕМИЕР ПЛ АД,
№ 770/08-12-2010 г., гр. Плевен, ул. Българска авиация 1

РУБИН АД,
№ 793/22-10-2010 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД,
№ 186/19-02- 2007 г., гр. Плевен, ул. Г. Кочев 91

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД,
№ 1004/08-12-2010 г., гр. Плевен, Изт. инд. зона № 128

ФЕШЪН ГРУП ЕООД,
№ 802/25-11-2009 г., гр. Плевен, ул. Сан Стефано 49

ХЛЕБОЗАВОД ПЛЕВЕН ЕООД,
№ 173/04-03-2008 г., гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47

ХМ ООД,
№ 779/21-11-2003 г., гр. Плевен, ул. Винпром № 14

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД,
№ 697/04-10-2010 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

ЯНА АД,
№ 192/25-03-2008 г., гр. Плевен, Западна инд. зона

106,2
±4,3

63,8

-

8
часа

109,2
±4,4

60,3

-

24
часа

103,2
±4,2

65,8

-

8
часа

101,2
±0,3

62,6
±0,3

-

8
часа

108,8
±0,5

62,8

-

16
часа

100,7
±4,1

59,9

47,8

24
часа

103,1
±4,2

57,4

-

16
часа

119,8
± 4,8

-

-

16
часа

96,0
±0,5

60,9
±0,3

46,6

8
часа

91,6

51,8

37,6

8
часа

108,9
±4,4

70,5

-

24
часа

99,2
±0,5

60,1
±0,3

-

24
часа

96,0
±3,9

-

48,0

8
часа

101,6
±0,5

60,4
±0,3

-

8
часа

110,4
±0,6

62,0
±0,3

48,8

24
часа

113,7

66,5

-

16
часа

106,5
±0,5

56,6

45,3

24
часа

96,6
±3,9

64,8

48,9

8
часа

87,2
±3,55

55,1

34,6

8
часа

98,1

59,4

-

8
часа

112,8
±0,6

64,3

-

12
часа

99,5
±4,0

58,3

42,0

24
часа
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Фиг. 4Г Контури на промишлените източници
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5.4 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на град Плевен
АВТОМОБИЛEН ТРАФИК
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за
изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)*
Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 1.1
Табл. 1.1
Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности
(L24)
(Lнощ)
(по Наредба № 6/2006 г. >60 dB - L24, >50 dB - L нощ)
14047
9987
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 1.2.
Табл. 1.2
(L24)
(Lнощ)
Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности
(по Наредба № 6/2006 г. >60 dB - L24, >50 dB - L нощ)
32265
22965
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски
заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по
показателите за шум е дадено в Табл. 1.3.
Табл. 1.3
(L24)
(Lнощ)
Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6/2006; >45 dB - L24, >35 dB - L нощ)
453
461
Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на следните обхвати на
стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към основата на найсилно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 .
Табл.1.2.1
L24 (dBA)
Пътен шум
Най-силно изложена фасада
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
9451 26668 38216 16895 10338 4932
100
Общ брой жители
► Липсват основни пътища, които да допринасят за високите стойности на показателя
L24.

► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от автомобилен транспорт.
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А)
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада (означава тази страна на
сградата, върху която стойността на показателя L24 на 4 м от кота терен към основата и 2 м
пред нея, е с повече от 20 dB(А) по-ниска, отколкото върху фасадата с най-висока стойност
на L24).
Табл.1.2.1 - Т
Пътен шум
Тиха фасада
Общ брой жители

L24 (dBA)
55-59 60-64 65-69 70-74
3673 1793 1206
932
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► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на найсилно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70.
Табл. 1.2.2
Пътен шум
LНОЩ (dBA)
Най-силно изложена фасада
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70
10846 37078 35672 12191 7973 2744
57
0
Общ брой жители
► Липсват основни пътища, които да допринасят за високите стойности на показателя
Lнощ.
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от автомобилен транспорт.
► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различни обхвати на
стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на тиха фасада.
Табл. 1.2.2 - Т
Пътен шум
Тиха фасада
Общ брой жители

Lнощ (dBA)
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
4120 1393 800
682
16

> 70
0

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАФИК
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за
изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)*
Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 2.1
Табл. 2.1
Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности
(L24)
(Lнощ)
(по Наредба № 6/2006 г. >65 dB - L24, >55 dB - L нощ)
0
0
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 2.2.
Табл. 2.2
(L24)
(Lнощ)
Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6 /2006 г. >65 dB - L24, >55 dB - L нощ)
0
0
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски
заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по
показателите за шум е дадено в Табл. 2.3.
Табл. 2.3
(L24)
(Lнощ)
Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6/2006; >45 dB - L24, >35 dB - L нощ)
4
4
Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75.
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Табл. 2.2.1
Железопътен шум
Най-силно изложена фасада
Общ брой жители

L24 (dBA)
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
412

121

74

2

0

> 75

0

0

► Липсват основни железопътни линии, които да допринасят за високите стойности на
показателя L24.
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от железопътен транспорт.
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А)
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада.
Табл.2.2.1 - Т

L24 (dBA)

Железопътен шум
Тиха фасада
Общ брой жители

55-59 60-64 65-69 70-74
23
9
0
0

> 75
0

► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на найсилно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70.
Табл. 2.2.2
Железопътен шум
LНОЩ (dBA)
Най-силно изложена фасада
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70
854
297
110
53
0
0
0
0
Общ брой жители
► Липсват основни железопътни линии, които да допринасят за високите стойности на
показателя Lнощ.
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от железопътен транспорт.
► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на
стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на тиха фасада.
Табл.2.2.2 - Т
Железопътен шум
Тиха фасада
Общ брой жители

Lнощ (dBA)
45-49
17

50-54
22

55-59
0

60-64
0

65-69
0

> 70
0

ПРОМИШЛЕНОСТ
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за
изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)*
Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 3.1.

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6/2006 г. 76 dB - L24, >70 dB - L нощ)

Табл. 3.1
(L24) (Lнощ)
4
1

Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните
стойности по показателите за шум е дадено в Табл. 3.2.
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Табл. 3.2
(L24) (Lнощ)
12
2

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6 /2006 г. >76 dB - L24, >70 dB - L нощ)

Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски
заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по
показателите за шум е дадено в Табл. 3.3.
Табл. 3.3
(L24) (Lнощ)
Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности (по
Наредба № 6/2006; >45 dB - L24, >35 dB - L нощ)
68
86
Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75.
Табл. 3.2.1
Индустриален шум
L24 (dBA)
Най-силно изложена фасада
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75
8866
1835
1031
296
74
44
17
Общ брой жители
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от промишлени източници.
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя L24 в dB(А)
на височина 4 м от кота терен към основата на тиха фасада.
Табл.3.2.1 - Т
L24 (dBA)
Индустриален шум
Тиха фасада
Общ брой жители

45-49
0

50-54
0

55-59
0

60-64
0

65-69
0

70-74
0

> 75
0

► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на всеки един от следните
обхвати на стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на найсилно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70.
Табл. 3.2.2
Индустриален шум
LНОЩ (dBA)
Най-силно изложена фасада
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70
10599 2904
399
289
74
23
30
2
Общ брой жители
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от промишлени източници.
► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на
стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на 4 м от кота терен над основата на тиха фасада.
Табл.3.2.2 - Т
Индустриален шум
Тиха фасада
Общ брой жители

LНОЩ (dBA)
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
0
0
0
0
0
0
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5.6 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на град Плевен
Към разработените „Стратегически шумови карти“ е приложена графична
презентация – карти, показващи стойността на шумовия индикатор Lден (24 h) и Lнощ
(23-07 h) съответно за: автомобилен трафик, ЖП трафик и промишленост.
Към разработените „Стратегически шумови карти“ е приложен с резултатите от 36-те
измервания на шума на височина 4 м.
Чрез разработената стратегическа карта за шум е представена цялостна оценка на
влиянието на шума върху населението на град Плевен като са обхванати всички основни
източници. Ясно се откроява автомобилният трафик, като основен шумов източник, който
оказва неблагоприятно влияние върху населението на град Плевен. Значителен процент от
жителите са подложени на надгранични нива на шума от автомобилния транспорт.
Процента на населението на града, изложено на нива над граничните стойности е както
следва: 30,17% – за L24 и 21,47% за Lнощ. Същевременно почти 100% от детски, лечебни,
учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т.нар. „специални” сгради)
са изложени на нива на шум над граничните стойности за показателя L24 и Lнощ.
Ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик поради естеството на
градоустройственото планиране на жилищните и „специални” сгради, както и поради
сравнително ниските нива на интензивност на железопътния трафик през града. Няма
население изложено на нива на шум над граничните стойности за показателите L24 и Lнощ.
По отношение на специалните и обществените сгради, подлежащи на усилена шумозащита,
само 4 през денонощието и 4 през нощта са изложени на нива на шум от железопътен
трафик над граничните стойности. Трябва да се има впредвид и неизразеното в числово
отношение субективно възприятие на въздействието на шума от източник “железопътен
трафик”, най-силно изразено във вечерния и нощен период (отразено като ефект при
тоналния шум, а също и посредством акустичните индекси LAmax, а също и LA1, LA10, LA90
– параметри извън обхвата на стратегическите шумови карти).
Промишлените източници на шум не оказват ясно изразено неблагоприятно влияние
върху акустичната жилищна среда на град Плевен. Много малко са жителите, изложени на
нива на шум над граничните стойности от тези източници – 12 жители за денонощен период
и 2 жители за нощен период. Значителен е процента на специалните и обществените
сгради, подлежащи на усилена шумозащита изложени на надгранични нива. 15% от тях са
изложени на стойности над граничните за денонощен период и 18% за нощен период от този
вид източник. Този факт следва да бъде отчетен от Община Плевен и да се взема предвид
при градоустройственото планиране, като не се допуска изграждане на нови промишлени
източници в близост до детски, лечебни, учебни и научноизследователски заведения. Също
така не трябва да се допуска изграждане на сгради, подлежащи на усилена шумозащита в
близост до промишлените зони.

„План за действие към Стратегическа карта за шум на град Плевен“

36

Резултатите на СШК на град Плевен във вид на цифрово-графична съпоставителна
презентация - извадка за централната част на която се обръща особено внимание:

Фиг. 5А Извадка от картата на централната градска част на гр. Плевен
На следващите 4 фигури са дадени извадки от стратегическите шумови карти на
гр. Плевен за централната част дадена на картата на фиг. 5А.
В тази градска част се намират основните пътни артерии и съответните обекти
подлежащи на усилена шумозащита: 1-ДКЦ, ул. "Дойран"; МБАЛ-Плевен; Медицински
Университет, бул. "Хр. Ботев", бул. “Русе”; Клиника по Ортопедия и Травматология, бул.
“Русе”; 7-ма Детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”; Стоматологична поликлиника, бул.
“Русе”; ПГ „Облекло и текстил“, ул. "Д. Константинов"; Център за работа с деца, ул. "Дойран";
ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот"; бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска"; бул. "Георги Кочев"; Блокова
верига, бул. "Хр. Ботев".
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Фиг. 5Б Шумова стратегическа карта - Lден

Фиг. 5В Шумова стратегическа карта - Lнощ
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Фиг. 5Г Шумова стратегическа карта Lден - Conflict MAP

Фиг. 5Д Шумова стратегическа карта Lнощ - Conflict MAP
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6.

ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ
КЪМ МОМЕНТА, КАКТО И МЕРКИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА
(т. 6 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите
Карти за Шум и към Плановете за действие)

Мерките за намаляване на шумовото натоварване в община Плевен, предприети за
постигане на допустимите норми за шумово натоварване в околната среда, започват с
разработването на Стратегическата карта за шум на Община Плевен през 2012 г.:
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.503/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПЛЕВЕН“
– Система за управление на обществения транспорт
Въвеждане на иновативен подход за подобряване ефективността на системата на
обществен транспорт, както и информационно обезпечаване в реално време за пътниците,
чрез следните подсистеми:
<> системи за позициониране на возилата и системи за информиране на пътниците –
светлинно и гласово на спирките, и в превозните средства;
<> диспечерски център събиращ информацията и управляващ системата в реално време;
<> интерактивно през интернет портал.
– Изграждане на ново тролейбусно депо
Решаване на един от основните проблеми на общинския тролейбусен превозвач. В
момента, той не разполага с адекватни съоръжения за домуване на подвижния състав,
поради което тролейбусите се паркират на улицата, а това от своя страна води до високи
разходи за тяхната поддръжка. Изграждането на депо, с подходящи съоръжения за
паркиране, както и за текущо и сервизно обслужване на тролейбусите, ще доведе до
намаляване на разходите за ремонт и поддръжка на подвижния състав и съответно до
увеличаване на експлоатационния му срок, както и до подобряване на експлоатационните
условия на уличната мрежа.
– Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа
Осигуряване инфраструктура на тролейбусния градски транспорт в нови транспортни
райони, което ще доведе до обезпечаване на заявеното и очакваното нарастващо търсене
на транспортни услуги от населението. По този начин, ще се подобри достъпността до
обществен транспорт, както на настоящите, така и на бъдещи пътници. засилване на
достъпността, повишаване на мобилността и разнообразяване формите на превоз.
– Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа
Решаване на един от основните проблеми на тролейбусната инфраструктура, чрез
увеличаване на средната скорост на градския транспорт, по-лесно и ефективно управление
на превозните средства. Реконструкцията и подобренията на тролейбусната мрежа ще
доведат до спестяване на време за пътуване, по-добро обслужване на пътниците и
повишаване на привлекателността на градския транспорт.
– Интелигентна система за управление на трафика
Интелигентната транспортна система (ИТС), дава възможност за по-ефективно
регулиране на трафика на светофарно регулираните кръстовища, като спомага за
оптимизиране движението, въз основа на отчитане на трафика в реално време.
Въвеждането на системата ще облекчи движението за превозните средства на градския
транспорт, като им предоставя приоритет на тези кръстовища. Ползите от ИТС са
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подобрена мобилност, безопасност и ограничаване на вредните въздействия върху
околната среда.
– Облагородяване на спирките на обществения транспорт
Подобряване състоянието на спирките на обществения транспорт, посредством
поставянето на нови: <> знаци - 84 бр.; <> информационни табели с разписания - 41 бр.;
<> уширения за спиране („джобове“) – 30 бр.; <> пешеходни пътеки – 40 бр.
Важна част от мрежата на масовия градски транспорт са спирките, част от градската
среда. Основен недостатък на градския транспорт в Плевен е липсата на подходяща
инфраструктура на спирките, която възпрепятства безопасното спиране на превозните
средства, както и достъпа на пътниците (включително на хората с увреждания) до тях.
– Велоалеи
Стимулиране използването на алтернативни видове транспорт, като карането на
велосипед, се счита за важна инвестиция и именно заради това, този компонент е
разработен под формата на цялостна стратегия за развитие на велосипедния транспорт в
града. Осигуряването на подходяща инфраструктура и съоръжения, ще увеличи броя на
ползвателите на велосипед и ще подобри сигурността на велосипедистите на пътя.
Идентифицирани са маршрутите с най-голям потенциал за колоездене и е предвидено
изграждането на 19 км. главна мрежа от, свързващи основните дестинации за пътуване в
града, както и 23 км. второстепенна мрежа, довеждаща до главните трасета.
– Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения
Поддържането на ефективна и устойчива система на градския транспорт изисква
стратегическо планиране на мерките за нейното развитие. Разработване на цялостна
стратегия, за бъдещо развитие с акцент върху осигуряването на: ефективно техническо и
финансово управление на системата на обществен транспорт и постигане на интегритет на
тази системата с останалите елементи на транспортното планиране в града (политика за
паркиране, управление на трафика и други).
Бъдещите дейности са свързани с:
<> Подмяна на подвижния състав на градския транспорт;
В момента общинският оператор разполага с около 70 тролейбуса. Те са придобити
през 1980 г. и оперативният им живот е изтекъл. Състоянието на тролейбусите е установено
(като част от процеса за идентификация на нуждите) и заключението е, че всички те трябва
да бъдат подменени за следващия програмен период.
<> Реконструкция и подобряване на контактната мрежа;
Подготвен е десет годишен план за подобряване и ремонт на контактната мрежа като
част от проучванията за подготовката на проекта. Изпълнението на части от плана е
включено в настоящия проект, а някой дейности следва да се извършат по време на
следващия програмен период, за да се максимизира ефектът от инвестицията. Понататъшно развитие на системата за управление на обществения транспорт и на
интелигентната транспортна система. Някои от най-важните части на проекта са системата
за управление и контрол на обществения транспорт и ИТС. От съществено значение е, че
тяхното развитие ще продължи занапред.
– Система за управление на обществения транспорт
СУОТ е основен фактор за реализирането на интегриран подход при управлението и
контрола на градския транспорт. Този компонент предвижда модернизиране на системите за
управление на движението с цел намаляване на експлоатационните разходи, повишаване
удовлетвореността на клиентите, подобряване на конкурентните позиции на обществения
транспорт и създаване на нови работни места, привлекателни за високо квалифициран и
мотивиран персонал.
Системата ще обхваща:
<> приблизително 57% от общия парк на возилата;
<> около 40% от общия брой налични спирки.
Системата включва въвеждането на следните подсистеми:
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А. Подсистема за позициониране на возилата, светлинно и гласово известяване и
комуникационна среда – доставка на оборудване.
<> Подсистемата за позициониране на возилата ще бъда изградена посредством крайни
устройства за GPS позициониране (GPS приемници, радио/GPRS/WiFI предаватели на
данни, бордови компютри), монтирани в 40 бр. превозни средства.
<> Светлинно и гласово известяване се предвижда с оглед подобряване на качеството на
предлаганите транспортни услуги. Ще бъде въведено светлинно и звуково известяване в
40 бр. возила и светлинно известяване на 65 бр. спирки;
Б. Център за управление и контрол – строителство и доставка на оборудване.
Центърът ще бъде разположен в помещения, намиращи се в централната автогара.
Автогарата е общинска собственост и общината възнамерява да ремонтира сградата.
Помещенията включват зала за управление, административни помещения и спомагателни
помещения.
В. Интерактивен портал – разработване на софтуер, който реализира
информационна система за гражданите. Интерактивният интернет портал е много важен
елемент за получаване на обратна връзка от страна на потребителите на транспортните
услуги и за по-лесно и достъпно информиране на възможно най-голям брой пътници за
маршрути и разписания в реално време.
– Проектиране и изграждане на ново тролейбусно депо.
От община Плевен е определен общински парцел от около 15 дка за ново
тролейбусно депо. Изработен е генерален план на депото и е одобрен ПУП. Общината
разполага с решение на МОСВ № 3948/04.11.2009 г. за липса на необходимост от ОВОС.
Предвижда се изготвянето на технически проект и изграждането на следните сгради и
съоръжения: - КПП; - администрация; - контролно-технически пункт; - мивка; - сервизно поле;
- бояджийно; - тенекиджийно.
– Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа
Община Плевен разполага с идея за изграждане на нови участъци от тролейбусната
мрежа. В настоящия проект, са отразени идеите, покриващи следните 4 нови участъци
контактна мрежа с обща дължина 6 681 м:
Участък №1 започва двупосочно от кръстовището на бул. „Георги Кочев” и ббул.
“Русе” и завършва при кръстовището на бул.„България” и ул.„Св. Климент Охридски”. Той е с
дължина от 1120 м. Маршрутът му обхваща бул. „Европа” и ул.„Св. Климент Охридски”, в
посока към ж.к Дружба І, ІІ. По този маршрут няма съществуващи спирки на градския
транспорт.
Участък №3 започва двупосочно от кръстовището на ул. „Сан Стефано” и ул. „Стоян
Заимов” и завършва на обръщало при „ІІ-ра Клинична база” на ул.„Ген. Владимир Вазов”.
Той е с дължина 2 197 м. Маршрутът му обхваща ул. „Стоян Заимов”, ул. „Хаджи Димитър”
(покрай ЦДГ „Пролет”), ул. „Ген. Владимир Вазов” (покрай Стадион „Белите орли”) и
завършва на обръщало при „ІІ-ра Клинична база”. В обратната посока, връзката между ул.
„Хаджи Димитър” и ул. „Стоян Заимов” се осъществява по ул. „Пирот”. Има 10
съществуващи спирки на градския транспорт.
Участък №5 започва от кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „Сан Стефано” и
завършва при кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „3-ти март”. Той е с дължина 1219
м. Маршрутът му обхваща бул. „Христо Ботев” покрай Гробищния парк и 10 ЦДГ „Надежда”
до кръстовището с ул. „3-ти март”. Има 2 съществуващи спирки на градския транспорт.
Участък №6 започва еднопосочно от кръстовището на ул. „Сан Стефано” и бул.
„Христо Ботев” и завършва при кръстовището на ул. „Райски кът” и ул. „Сан Стефано”. Той е
с дължина 2 145 м. Участъкът покрива ж.к. „Мара Денчева” и жк. „Кайлъка”. Маршрутът му
обхваща бул. „Христо Ботев”, ул. „Ильо Войвода” покрай двата гробищни парка и по ул.
„Райски кът” до пресичането и с ул. „Сан Стефано”. Има 5 съществуващи спирки на градския
транспорт.
Предлаганите нови участъци контактна мрежа, в голямата си част, към момента се
обслужват от автобусни линии. По тази причина не е необходимо изграждането на голям
брой нови спирки. Идентифицирана е необходимостта от изграждането на 6 бр. нови спирки.
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В краткосрочен план те ще бъдат използвани за обслужване на новите линии, а плановете
са целият подвижен състав да бъде подменен в рамките на следващия програмен период на
ОПРР.
– Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа
Тролейбусният транспорт има много голям дял в превоза на пътници - 86%. Поради
това и фактът, че той е екологосъобразен транспорт, неговото развитие и подобряване е
приоритет на общината. Предвидените реконструкции ще подобрят експлоатационните
характеристики на тролейбусната мрежа и ще намалят времето за пътуване.
Включват се за изпълнение следните видове дейности: - преустройство на контактна мрежа;
- модернизация и монтаж на автоматични стрелки; - рехабилитация на контактната мрежа; рехабилитация на токоизправителни станции.
1 Преустройство на контактна мрежа, стълбове и фундаменти на ул.“Трети март“ 1
2 Модернизация и монтаж на автоматични стрелки: Кръстовище бул. “Русе” – бул.
„Хр.Ботев” 4; Кръстовище бул. „Данаил Попов”– ул. „Гренадирска” 2; Кръстовище ул.
„Александър Батенберг” – ул. „Гренадирска” 2; Кръстовище ул. „Иван Вазов” – ул. „Димитър
Константинов” 1; Предгаров площад – пл. „Иван Миндиликов” 1;
3. Рехабилитация на контактната мрежа: Участък № 1 – Трасе „Д. Попов” 4,120 км;
Участък № 2 – Трасе „Саня” 5,800 км;
4. Рехабилитация на токоизправителни станции - ТИС - 1 1.
– Облагородяване на спирките на обществения транспорт
Цялостният преглед на спирките в града показва, че са необходими значителни
финансови средства за поддържане на спирките в добро състояние. В момента основна
част от усилията на общината са насочени към подмяна на разписанията и осигуряване на
пътни знаци. Разполагането на спирките на масовия обществен пътнически транспорт
(МОПТ) извън активните платна за движение в обособени „джобове” е изключително важно.
В гр. Плевен само 73 бр. спирки са разположени в „джобове”. Това е едва 40,78 % от общия
им брой. Трябва да се вземе предвид и фактът, че голяма част от тях са изградени с
геометрични параметри далеч от норматива.
Предвидените дейности са съобразени с нуждите и най-натоварените маршрути и
включват: <> Подмяна на изхабени и поставяне на нови: • спиркови знаци и информационни
табла с актуално разписание за всички 16 линии, ползващи спирката; • пътни знаци за
съответния тип возило (тролейбус или автобус);
<> подобряване на геометричните параметри на спирките разположени в „джоб” –
общо 14 бр. (№ 29, 35, 43, 79, 80, 74, 95, 96, 117 и др.) <> изместване на някои спирки на поподходящи места (№ 22 и 97);
<> подобряване състоянието на тротоарните настилки в зоните на спирките,
независимо дали са на активното платно, или в „джоб”. Предвид факта, че основно са
разположени по улици от първостепенната улична мрежа, ширината на тротоара следва да
е минимум 3 м. Броят на спирките в града, които не разполагат с тротоар с тази ширина или
нямат никакъв е 18 (№ 33, 39, 42, 45, 47, 53, 54, 106, 107 и др.);
<> скосяване на част от тротоарите (рампи) съгласно изискванията на Наредба № 4
от 1 юли 2009 г . за изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
<> подобряване осветлението в зоните на спирките.
– Проектиране и изграждане на велоалеи
Това е част от цялостна стратегия за развитието на велосипедния транспорт в града.
Същата е развита в „План за развитие на велосипедната инфраструктура в Плевен”.
Изграждането на велоалеи ще допринесе за: - увеличаване броя на ежедневните
пътувания с велосипед; - увеличаване броя на ползвателите на велосипед; - подобряване
сигурността на велосипедистите на пътя; - спомагане за развитието на велосипедния
туризъм в община Плевен. Плевен е ясно функционално зониран – жилищни квартали,
централна градска част с обществените сгради, северна индустриална зона, парк Кайлъка и
Скобелев парк. Специфична черта за Плевен е неговият релеф – сравнително равен в
централната част и индустриални зони и хълмист при големите жилищни квартали. В
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централната част има обособена обширна пешеходна зона, където се намират и основните
административни, културни и търговски сгради. Голямо богатство на града е близостта със
защитена местност парк Кайлъка, който е и предпочитаното място за отдих на плевенчани.
Най-атрактивната дестинация е парк Кайлъка.
Велосипедната мрежа може да се раздели на главни и второстепенни велосипедни
трасета, в зависимост от значимостта и очакваната натовареност на трасето. От голямо
значение за велосипедния транспорт е ЖП гарата.
В предварителното проучване е идентифицирана велоалейна мрежа с обща дължина
42 км. (9 трасета от първостепенно значение – 19 км. и второстепенна – 23 км.)
В града вече има изградена една велосипедна алея с дължина 1980 м., по проект
„Организация на уличното движение за подобряване на физическата среда в гр. Плевен”
BG161PO001/1.4-05/2009/003 по ОПРР. Трасето започва от Центъра до парк „Кайлъка”, с
маршрут: площад „Възраждане” – ул. „Вардар” – бул. „Христо Ботев” – ул. „Сан Стефано” до
входа на парк „Кайлъка”. Велоалеята съвпада с идентифицирания Маршрут №2 от
посочените 9 трасета на първостепенната мрежа.
В настоящия проект се предвижда изграждането на 8 Маршрута от първостепенната
велоалейна мрежа с обща дължина 9429 м. Оставащите второстепенните трасета с обща
дължина 23 км., ще се изпълняват през следващия програмен период.
Изпълнението на главните велосипедни трасета осигурява придвижването на голям
брой велосипедисти и преодоляване на едни от най-натоварените пътища и кръстовища.
- Маршрут №1 става алтернативен ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз
Александър I Батенберг” – в южна посока между сградата на ОАПС и търговски комплекс
„Била” до ул. „Васил Левски”- светофарно кръстовище с ул. „Тетевен” – ул. „Васил Левски”пешеходна зона – пл. „Свобода”- пл. „Възраждане” - връзка със съществуваща велоалея по
улица „Вардар”. Маршрутът е с дължина 1420 м. Изборът на алтернативен маршрут,
преминаващ по пешеходна зона, създава по-добри възможности за градския транспорт, тъй
като не натоварва допълнително трафика по една от най-натоварените улици „Данаил
Попов” и не налага премахване на съществуващата синя зона.
- Маршрут №3: ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз Александър I Батенберг” - ул.
„Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Сторгозия”. Маршрутът е с дължина 595 м.
- Маршрут №4 Ул. „Цар Самуил” от ж.к. „Сторгозия” - ул. „Сторгозия” – кръгово кръстовище
с ул. „Дойран”. Маршрутът е с дължина 1 462 м.
- Маршрут №5 Ул. „Чаталджа” от ЖК „Дружба” – ул. „Стара планина” – ул. „Ген. Колев” до
ул. „Вардар”. Маршрутът е с дължина 1 300 м.
- Маршрут №6 Ул. „Стоян Заимов” от ул. „Вардар”- Пл. „Сливница” – ул. „Пирот” – ул.
„Хаджи Димитър”. Маршрутът е с дължина 1 060 м.
- Маршрут №7 `Ул. „Българска авиация” от ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул.
„Кара Колю” (включително кръстовището). Маршрутът е с дължина 822 м.
- Маршрут №8 От пл. „Свобода” по ул. „Иван Вазов” - бул. “Русе” до бул. „Христо Ботев”.
Маршрутът е с дължина 855 м.
- Маршрут №9 Ул. „Св.Св. Кирил и Методий” от ул. „Димитър Константинов”, пресича
ул. „Кайзерслаутерн”, пресича ул. „Христо Ясенов” – по ул. „Св. Климент Охридски”, пресича
бул. „Европа” до бул. „България”. Маршрутът е с дължина 1 915 м.
Заедно, с изграденото вече трасе, общата дължина на първостепенната велоалейна
мрежа ще достигне 11409 м.
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Фиг. 6 Схема велоалеи, гр. Плевен
– Безопасност на движението
Предвижда се изпълнението на конкретни мерки за обезопасяване на
идентифицираните от предварително проучване на конкретни места и зони, като:
1. канализиране на пешеходното движение посредством предпазни огради, парапети
и пешеходни пътеки в зоните на училища, болници, търговски, административни зони и
връзките им с МГОТ – близки спирки и маршрути;
2. изграждане на „спасителни“ острови за пешеходци и безопасни организационнитехнически решения за достъпа на велосипедисти до, и през наличната инфраструктура;
3. монтиране на допълнителни светофарни уредби за велосипедисти и пешеходци;
4. актуализиране и подобрение на организацията на движение на немоторизирания
транспорт и ревизиране на достъпа до МГОТ посредством хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация;
5. намаляване на скоростта на автомобилното движение чрез въвеждане на
вертикални или хоризонтални изкуствени препятствия и промяна в геометрията на
трасетата с оглед създаване на условия за безконфликтно пресичане с потоци на
немоторизиран и обществен транспорт;
– Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения
Включва комплекс от мерки свързани с разработването на стратегии, задания,
модели и планове: <> Изработване на стратегическа рамка за дългосрочно планиране и
прогнозиране на МГОТ; <> Създаване на единен финансов модел на градския транспорт;
<> Изработване на единна политика и модел на управление на транспорта и
инфраструктурата; <> Изработване на Генерален план за организация на движението
(ГПОД); <> Изработване на стратегия и план за организиране и контрол на паркирането;
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Предвидено е проекта да се изпълнява в партньорство с търговско дружество
„Тролейбусен транспорт” ЕООД Плевен. За целите на партньорството е сключено
Споразумение за общинско сътрудничество от 14.03.2012 г., и Анекс към него от 18.05.2012
г., в което са разписани задълженията на страните.
С оглед адекватното управление на градските транспортни процеси, през 2012г.
Община Плевен сформира самостоятелно общинско предприятие (звено).
То се нарича „Център за градска мобилност” и получава за управление всички активи,
свързани с градските транспортни процеси с изключение на подвижния състав, изграденото
депо, новата и съществуващата контактна мрежа за нуждите на тролейбусния транспорт.
Превозната дейност ще се извършва от специализирано търговско дружество
„Тролейбусен транспорт” ЕООД и частни автобусни превозвачи.
Системата на обществения транспорт в Плевен е организирана в две направления
тролейбусен и автобусен транспорт. Оператор на тролейбусния транспорт е общинска
фирма, а автобусните превози се осъществяват от 5 частни фирми.
Тролейбусните линии са 15 с обща дължина 75,7 км. Основните автобусни линии са
19 с обща дължина 132 км. Има 9 допълнителните автобусни линии (57 км) и 14
междуселищни, които обслужват околните за град Плевен населени места (210 км).
Транспортната политика на общината е формирана на базата на осъществяването на
комплексни цели за дългосрочно устойчиво устройствено развитие на урбанизираните
територии, обвързано с Общинския план за развитие (2007 - 2013 г.).
Проектът напълно съответства на целите на ОПРР и по-специално на целите
дефинирани в рамките на операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, а именно:.
<> Създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на
енергия; <> Изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените
транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт;
<> Повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт;
<> Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и
контрол на транспортните процеси;
<> Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно
положение.
– Разширяване на тролейбусната мрежа
Основните ползи от разширяването на мрежата на тролейбусния транспорт са
следните:
<> намаляване на времената на пътуване;
<> екологичен ефект – намаляване на вредните емисии поради факта, че голямата част от
линиите са съществуващи и се обслужват от автобуси.
Времената на пътуване се генерират от транспортния модел – подобреното качество
на обществения транспорт е пониженото време за пътуване, което на свой ред води до
намаляване на генерализираните разходи и оттам и до увеличаване на дела на
обществения транспорт.
– Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа
Реконструкциите на тролейбусната мрежа (и по-специално на пресичанията на
контактната мрежа) ще доведат до намалено време за преминаване през реконструираните
кръстовища. В момента поради остарялото оборудване при пресичанията тролейбусите
преминават с намалена скорост. След реконструкциите тролейбусите ще могат да
преминават със скорост близка до нормалната скорост на движение.
– Интелигентна система за управление на трафика
По аналогичен принцип с К4 за реконструкции и подобрения на контактната мрежа
системата за управление на трафика води до намаляване на времената за пресичане на
кръстовища. Това се дължи на като цяло подобрената организация на движение и на
осигуряването на приоритет на обществения транспорт.
– Светофарни уредби и критични кръстовища
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В града има 29 светофарно регулирани кръстовища, от всичките 120 на основната
улична мрежа. В рамките на проект „Организация на уличното движение за подобряване на
физическата среда в град Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие”, през 2011/2012 г. е изградена светофарна уредба на кръстовището на улиците
„Стоян Заимов” и „Вардар”, а с целево финансиране са изградени още 2 през 2012 г. –
кръстовище до Автогара и на пешеходна пътека на ул. „Ген.л-т Атанас Стефанов”.
Положена на хоризонтална маркировка от бяла трайна пътнопаважна боя с перли и
бяха монтирани стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-2, ІІ – типоразмер на улиците:
„Гренадерска”, „Георги Кочев” и „Ген.л-т Атанас Стефанов”.
Средната скорост на движение с личен автомобил е 31,29 км/ч., а тази по линиите на
обществения транспорт е 16-20 км/ч.
В рамките на проект „Организация на уличното движение за подобряване на
физическата среда в град Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие”, през 2011/2012 г. е изградено ново парково осветление по протежение на
първата велоалея.
В рамките на проект „Организация на уличното движение за подобряване на
физическата среда в град Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие”, през 2011/2012 г. бяха изградени елементи на достъпната архитектурна среда рампи на улиците: „Гренадерска”, „Георги Кочев” и „Ген.л-т Атанас Стефанов”.
– Институционални мерки
През 2012 г. е създадено общинско предприятие „Център за градска мобилност”
(ЦГМ). Общинско звено „Паркинги, гаражи и синя зона” и направление „Автогара” в
общинско предприятие „Жилфонд” бяха преназначени в новата структура. Общинското
предприятие е специализирано звено на Община Плевен, което осъществява управление,
планиране, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на следните технически
съоръжения:
• Спирки за градския транспорт, включително крайните спирки и тяхното оборудване
(стаи за почивка, тоалетни, обекти за продажба на храни и напитки и пр.);
• Автогара – Плевен;
• Автоматизирани системи за управление на движението – светофарни уредби;
• Паркинги – общинска собственост; • Сините зони;
Предприятието обхваща следните основни дейности:
• Организация, управление, контрол и финансиране на градски транспорт на територията на
гр.Плевен като интегриран превозен процес;
• Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;
• Единно планиране на експлоатационната дейност в Плевен, разписания за движение на
превозните средства и оптимизиране на маршрути;
• Експлоатация на информационно – управляващата система за контрол и управление на
трафика на базата на GPS - идентификация;
• Експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;
• Рекламно – информационно обслужване в обществения транспорт;
• Поддръжка, транспорт и ново строителство на инфраструктурата – спирки, спиркоуказващи
знаци и навеси, крайни станции, автогара и автоспирки;
• Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на светофарните уредби;
• Изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране
в гр.Плевен – общинска собственост;
• Отдаване под наем на места за паркиране, спирки за градския транспорт и обекти в
Автогара – Плевен;
• Подготовка на тръжните документации за търговете, които общината възлага в
транспортния сектор;
• Дейности, свързани с обслужване на паркингите;
• Подготвя образуването на съдебни дела по неизпълнението на договорни задължения и
подготовка на документи за прекратяване на наемни правоотношения, съгласно законовите
разпоредби.
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ОЦЕНКА НА ЕВЕНТУАЛНО НАМАЛЕНИЯ БРОЙ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ШУМ
ХОРА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ

7.

(т. 7 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите
Карти за Шум и към Плановете за действие)

Извършена е оценка на изпълнението на възможни типови мерки за намаляване на броя
засегнати хора чрез изчисление със софтуера LimA.
Табл. 7.1 Оценка, визуализация и изчисления на ефекта
от предлаганите мерки и планове за действие (в краткосрочен аспект)
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

B11
B12
B2
B3
B41
B4

B5

B53
B6
B7

ИН

ГИС

L (m)

В (m)

H (m)

55

0.15

4.00

Адрес

1-ДКЦ, ул. "Дойран"
Център за работа с деца, ул.
0.15
4.00
B12 BarCRdDorn 130
“Дойран”
120
0.15
4.00
бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска"
B2
BarBlkGren
0.15
4.00 МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”
B3
BarMBALKoc 130
200
0.15
4.00 бл. Верига, бул. "Хр. Ботев"
B41 BarBlkBotv
Медицински Университет, бул. "Хр.
305
0.15
4.00
B42 BarMUvBotv
Ботев"
0.15
4.00 Медицински Университет, бул. “Русе”
B43 BarMUvRuse 40
Клиника по Ортопедия и
53
0.15
4.00
B51 BarKlORuse
Травматология, бул. “Русе”
7-ма детска ясла "Ас. Халачев",
0.15
4.00
бул.
B52 BarDYARuse 52
“Русе”
Стоматологична поликлиника, бул.
100
0.15
4.00
B53 BarStKRuse
“Русе”
ПГ „Облекло и текстил“, ул.
0.15
4.00
B6
BarPGOTDKo 80
"Д. Константинов"
140
0.15
4.00 ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот"
B7
BarCDGPirt
Легенда: Дължина – L; Ширина – В; Височина - H
B11

Bar1DKCdor

Фиг.7.1 Изчислителни буфери – общ изглед, Контур L24 > 60 dB(А)
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B11
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

ГИС

L (m)

B11

B11 Bar1DKCdor

55

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

1-ДКЦ, ул. “Дойран”

Фиг.7.2 Изчислителен буфер, мярка B11
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B12
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

ГИС

L (m)

B12

B12 BarCRdDorn 130

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

Център за работа с деца, ул.
“Дойран”

Фиг.7.3 Изчислителен буфер, мярка B12
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B2
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

ГИС

L (m)

B2

B2

BarBlkGren

120

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска"

Фиг.7.4 Изчислителен буфер, мярка B2
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B3
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

B3

B3

ГИС

L (m)

BarMBALKoc 130

В (m)
0.15

H(m)
4.00

Адрес

МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”

Фиг.7.5 Изчислителен буфер, мярка B3
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B41
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

ГИС

L (m)

B41

B41 BarBlkBotv

200

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

бл. Верига, бул. "Хр. Ботев"

Фиг.7.6 Изчислителен буфер, мярка B41
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B4
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка
B4

ИН

ГИС

L (m)

В (m)

H(m)

B42 BarMUvBotv

305

0.15

4.00

B43 BarMUvRuse

40

0.15

4.00

Адрес

Медицински Университет, бул. "Хр.
Ботев"
Медицински Университет, бул. “Русе”

Фиг.7.7 Изчислителен буфер, мярка B4
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B5
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

ИН

ГИС

L (m)

В (m)

H (m)

B51

BarKlORuse

53

0.15

4.00

B52

BarDYARuse 52

0.15

4.00

B5

Адрес

Клиника по Ортопедия и
Травматология, бул. “Русе”
7-ма детска ясла "Ас. Халачев", бул.
“Русе”

Фиг.7.8 Изчислителен буфер, мярка B5
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B53
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

B53

ИН

ГИС

L (m)

B53

BarStKRuse

100

В (m)
0.15

H(m)
4.00

Адрес

Стоматологична поликлиника, бул.
“Русе”

Фиг.7.9 Изчислителен буфер, мярка B53
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B6
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

B6

ИН

B6

ГИС

L (m)

BarPGOTDKo 80

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

ПГ „Облекло и текстил“,
ул. "Д. Константинов"

Фиг.7.10 Изчислителен буфер, мярка B6
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B7
ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ
Мярка

B7

ИН

B7

ГИС

L (m)

BarCDGPirt

140

В (m)
0.15

H (m)
4.00

Адрес

ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот"

Фиг.7.11 Изчислителен буфер, мярка B7
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Използвани калкулационни ”буфери” – около конкретните райони на анализ се
прилага географски насочена конкретна извадка (буфер) с район на обхващане 1 км
около съответния третиран източник. Критерият за прилагане на този инструмент са
емпирична преценка за обхващане на ефекта на промяна в зона на отразяване от над 40
dBA за L24 (изискване според „Закона за защита от шум в околната среда”), както и
базирайки се на конкретните препоръки от „Групата по шум” към Европейската комисия
(Вж. „Упътване за добри практики”: www.nonoise-bg.com).

В локациите с предлагани активни противошумови мероприятия (тип бариери) са
проведени верификационни и контролни спектрални акустични измервания.
Измерванията допълнително потвърждават симулирания резултантен ефект.
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Табл. 7.2 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В11
№
Фокусен район
МЯРКА

Мярка № B11 - 1-ДКЦ, ул. “Дойран”

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към
т.10;
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т. е. L24 > 60 dBA).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dBA).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) - 8.01
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 11.00
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Табл. 7.3 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В12
№
Фокусен район
МЯРКА

Мярка № B12 - Център за работа с деца, ул. “Дойран”

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район на
анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 28.65
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 13.00
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Табл. 7.4 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В2
№
Фокусен район
МЯРКА

Мярка № B2 - бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска"

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 6.29
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 8.00
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Табл. 7.5 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В3
№
Фокусен район
МЯРКА

Мярка № B3 - МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).
Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 313.09
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 32.00
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Табл. 7.6 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В41
№
Мярка № B41 - бл. Верига, бул. "Хр. Ботев"
Фокусен район
МЯРКА
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 39.41
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 93.00
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Табл. 7.7 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В4
№
Фокусен район
Мярка № B4 - Медицински Университет, бул. "Хр.
МЯРКА
Ботев";
Медицински Университет, бул. “Русе”
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 271.85
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 137.00
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Табл. 7.8 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В5
№
Фокусен район
Мярка № B5 - Клиника по Ортопедия и
МЯРКА
Травматология, бул. “Русе”;
7-ма детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 2.99
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 4.00
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Табл. 7.9 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В53
№
Фокусен район
Мярка № B53 - Стоматологична поликлиника, бул.
МЯРКА
“Русе”
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 5.23
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 6.00
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Табл. 7.10 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В6
№
Фокусен район
Мярка № B6 - ПГ Обл. И текстил,
МЯРКА
ул. "Д. Константинов"
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) – 7.77
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 9.00
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Табл. 7.11 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В7
№
Фокусен район
Мярка № B7 - ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот"
МЯРКА
Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) в края на таблицата към т. 10
Уточнение № 2: Цитираните по-долу графични визуализации са изобразени в уголемен мащаб в
Приложение № 4 към проекта

Шумови контури район
на анализ („конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – преди прилагане на
противошумовата мярка.
Шумови контури район
на анализ (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Вариант – след прилагане на
противошумовата мярка.
ОЦЕНКА ефект – площ,
разпределение на шумови
контури (‘конфликтно
представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Процентна промяна
(редукция на шума) - 3.30
ОЦЕНКА ефект – население,
разпред. на шумови контури
(‘конфликтно представяне”,
т.е. L24 > 60 dB(A).

Буферен район на анализ – с
радиус 1 км!
Промяна в бр. население
(редукция на шума) - 4.00
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Фиг. 7.10. Архитектурна частична визуализация от конкретен реализиран от СПЕКТРИ ЕООД
проект за изграждане на противошумови бариери (предвидени като типово решение за
описаните по-горе мерки с ИД № B11, B12, B2, B3, B41, B4, B5, B53, B6 и B7)

Фиг. 7.11 3-D визуализация от конкретен реализиран от СПЕКТРИ ЕООД проект за
изграждане на противошумови бариери (предвидени като типово решение за описаните погоре мерки с ИД № B11, B12, B2, B3, B41, B4, B5, B53, B6 и B7)
Заб.: Детайлна допълнителна информация – Вж. Приложение № 3
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8.

ОТДЕЛЯНЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ИМА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ
СТОЙНОСТИ НА ШУМА, КАКТО И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ
ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО
ОБОСНОВАН ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТНИ РАЙОНИ, КОИТО СЛЕДВА ДА
БЪДАТ ОБХВАНАТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
(т. 8 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите
Карти за Шум и към Плановете за действие)

Планът за действие е разработен с цел ограничаване на шума на територията на
град Плевен, за районите, където е установено превишение на граничните стойности на
нивата на шума, както и запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в
районите, в които стойностите не са надвишени.
Мерките за предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на шума в
околната среда, включени в Плана за действие, целят защита на здравето и осигуряване
качеството на живот на населението. Осъществяването на тези мерки ще доведат не само
до редуциране на шума в околната среда, но и до цялостно подобряване на
инфраструктурата и жизнената среда на населението на територията на общината.
Управлението и контрола на шума следва да се разглеждат като неразделна част от
политиките за градска мобилност и устойчиво развитие на Община Плевен.
Във връзка с осигуряване на добро управление на шума в околната среда на
територията на общината е необходимо да се работи в посока решаване на следните
приоритетни проблеми:
 Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по отношение
на шума от компетенциите на местната власт;
 Разработване на комплект от организационни и технически мерки, целящи
редуциране на шума, причинен от автомобилния и железопътния транспорт, от
промишлени дейности и от локални източници;
 Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване на
обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото замърсяването, както
и с цел повишаване на информираността на населението;
 Осигуряване на необходимите финансови средства за реализиране на мерките за
редуциране на шума;
 Мониторинг за изпълнение на Плана за действие за редуциране на шума в околната
среда.
a) Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по
отношение на шума от компетенциите на местната власт;
Тази група мерки е свързана с провеждането на ефективна общинска политика,
насочена към редуциране на шума в околната среда и подобряване параметрите на
жилищната среда в общината.
Тези мерки обхващат два типа действия – първо, упражняване на ефективен контрол
от страна на местната власт, в рамките на своите компетенции, съгласно Закона за защита
от шум в околната среда и съответната общинската наредба.
и второ, осъществяване на конкретни действия от страна на общинските органи за
изпълнение изискванията на Плана за действие за редуциране на шума в околната среда.
За преодоляване на негативното влияние на шума върху здравето на хората
Община Плевен е необходимо е да бъдат предприети следните основни действия:
a.1. Разширяване на звено „Инспекторат“ към Община Плевен с функционална, експертна
и техническа обезпеченост (в това число акредитирана лаборатория) за извършване
на текущ контрол:
 по отношение шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни
сгради, от респираторни уредби и др.;
 за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителство;
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a.2. Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията
по т.а.1.;
a.3. Определяне на времеви графици за работа на фирмите, занимаващи се със
сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на община
Плевен;
a.4. Създаване на общинска база данни за състоянието на акустичната среда и
източниците на шум на територията на Общината, в съответствие с изискванията на
Закона за защита от шума в околната среда, Наредбата за изискванията за
разработването и съдържанието на стратегически карти за шум и плановете за
действие и Директива 2002/49/ЕС, включваща информацията от:
 мониторинга на шума в урбанизираните райони, провеждан от РЗИ-Плевен:
 контролните измервания на нивата на шума от промишлени източници, провеждани
от РИОСВ-Плевен;
a.5. Изграждане на публично достъпна система за непрекъснат и системен мониторинг на
шума в градската среда.
a.6. Ежегодно актуализиране на измерванията на шума и трафикопреброяванията (в
точките на верификация от първоначалната СКШ).
b) Разработване на комплект от организационни и технически мерки, целящи
редуциране на шума, причинен от автомобилния, тролейбусния и
железопътния транспорт, от промишлени дейности и от локални източници;
В случай на промяна организацията на транспорта на територията на Община
Плевен, винаги трябва да се отчита и фактора шум. Предлаганите промени следва да се
съобразяват с така наречените „Конфликтни карти”, които са резултат от приетата през
м. Ноември 2012 г. от Общински съвет - Плевен „Стратегическа Шумова Карта (СШК) на гр.
Плевен” (приложени към настоящия проект – Приложение № 2). Приоритетно следва да се
въвеждат тези промени, които ще доведат да разрешаване не само на чисто транспортни
проблеми, но и до намаляване на шумовото натоварване в „най-горещите” (шумни) зони.
Община Плевен предприема мерки по цялостно модернизиране на градската
транспортна система в рамките на реализирането на проекта за Интегриран градски
транспорт Плевен (ИГТП), по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: от BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран
градски транспорт в петте големи града”. Основните дейности по проекта, свързани със
създаване на ефективна организация на транспорта и едновременно с това имащи
отношение към редуциране на шума в околната среда, са:
b.1. Изграждане на Система за управление на обществения транспорт – Подсистема за
позициониране на возилата, светлинно и гласово известяване и комуникационна
среда; Център за управление и контрол; Интерактивен портал;
b.2. Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа:
b.2.1. Участък №1 с дължина от 1120 м. – двупосочно от кръстовището на бул.
„Георги Кочев” и бул. “Русе” и завършва при кръстовището на бул.„България” и ул.„Св.
Климент Охридски”.
b.2.2. Участък №3 с дължина 2 197 м. – двупосочно от кръстовището на ул. „Сан
Стефано” и ул. „Стоян Заимов” и завършва на обръщало при „ІІ-ра Клинична база” на
ул.„Ген. Владимир Вазов”.
b.2.3. Участък №5 с дължина 1219 м. – от кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул.
„Сан Стефано” и завършва при кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул. „3-ти март”
b.2.4. Участък №6 с дължина 2 145 м. – еднопосочно от кръстовището на ул. „Сан
Стефано” и бул. „Христо Ботев” и завършва при кръстовището на ул. „Райски кът” и ул. „Сан
Стефано”.
b.3. Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа;
b.4. Облагородяване на спирките на обществения транспорт – Подмяна на изхабени и
поставяне на нови: спиркови знаци и информационни табла; Подобряване на геометричните
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параметри на спирките разположени в „джоб” – общо 14 бр.; Подобряване състоянието на
тротоарните настилки в зоните на спирките;
b.5. Проектиране и изграждане на велоалеи:
b.5.1. Маршрут №1 с дължина 1 420 м. – алтернативен ЖП гара – пл. „Иван
Миндиликов” – ул. „Княз Александър I Батенберг” – в южна посока между сградата на ОАПС
и търговски комплекс „Била” до ул. „Васил Левски”- светофарно кръстовище с ул. „Тетевен” –
ул. „Васил Левски”-пешеходна зона – пл. „Свобода”- пл. „Възраждане” - връзка със
съществуваща велоалея по улица „Вардар”;
b.5.2. Маршрут №3 с дължина 595 м. – ЖП гара – пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз
Александър I Батенберг” - ул. „Васил Левски” до кръгово кръстовище с ул. „Сторгозия”;
b.5.3. Маршрут №4 с дължина 1 462 м. – Ул. „Цар Самуил” от ж.к. „Сторгозия” ул. „Сторгозия” – кръгово кръстовище с бул. „Дойран”;
b.5.4. Маршрут №5 с дължина 1 300 м. – Ул. „Чаталджа” от ЖК „Дружба” – ул. „Стара
планина” – ул. „Ген. Колев” до ул. „Вардар”.
b.5.5. Маршрут №6 с дължина 1 060 м. – Ул. „Стоян Заимов” от ул. „Вардар”Пл. „Сливница” – ул. „Пирот” – ул. „Хаджи Димитър”;
b.5.6. Маршрут №7 с дължина 822 м. – Ул. „Българска авиация” от ул. „Васил Левски”
до кръгово кръстовище с ул. „Кара Колю” (включително кръстовището);
b.5.7. Маршрут №8 с дължина 855 м. – От пл. „Свобода” по ул. „Иван Вазов” - бул.
“Русе” до бул. „Христо Ботев”.
b.5.8. Маршрут №9 с дължина 1 915 м. – Ул. „Св.Св. Кирил и Методий” от
ул. „Димитър Константинов”, пресича ул. „Кайзерслаутерн”, пресича ул. „Христо Ясенов” – по
ул. „Св. Климент Охридски”, пресича бул. „Европа” до бул. „България”.
b.6. Подобряване безопасността на движението – намаляване на скоростта на
автомобилното движение чрез въвеждане на вертикални или хоризонтални изкуствени
препятствия и промяна в геометрията на трасетата с оглед създаване на условия за
безконфликтно пресичане с потоци на немоторизиран и обществен транспорт;
b.7. Изработване на стратегия и план за организиране и контрол на паркирането – част от
Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения
За постигане на максимална ефективност на мерките по т. b.3 до т. b.7 е
изключително важно да се осигури добър контрол по спазването им. За тази цел е
необходимо да се засили контрола от страна на органите на МВР.
Доказано ефективни за решаване на проблемите с акустичното натоварване на
средата са мерките, свързани с подобряване експлоатационното състояние на пътната
настилка. Конкретните дейности, които следва да се изпълнят са:
b.8. Подобряване на пътните настилки на местата с най-високи измерени шумови нива.
Своевременно провеждане на ремонтни работи и поддържане на пътната настилка
на уличната мрежа в добро експлоатационно състояние – за реализацията на тази
мярка общинското ръководство следва да приоретизира обектите от
инвестиционната си програма, свързана с подобряване на пътищата съгласно
критерия “шумово замърсяване”.
Особено внимание в настоящия План за действие следва да се отдели на така
наречените активни шумозащитни мероприятия, включващи:
b.9. Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси – отново,
реализацията на тази мярка и разпределението на дейностите във времето следва
да е обвързано с програмата на общината за увеличаване на зелените площи и
засаждането на дървета на територията й;
c) Провеждане на информационни кампании за обществеността с цел повишаване
на обществената култура и съзнание по проблемите на шумовото
замърсяването, както и с цел повишаване на информираността на
населението;
От съществено значение за решаване на проблемите свързани с подобряване на
акустичната среда е процесът на информиране и включване на населението и
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неправителствените организации в процеса на вземане на решения, свързани с
ограничаването и предотвратяването на шума в околната среда. Не трябва да се забравя,
че жителите на общината от една страна са обект на защита, но от друга страна, чрез
своята дейност, генерират шум в околната среда. В тази връзка е изключително важно да се
повиши обществената култура и съзнание и да се изгради екологонасочено гражданско
поведение, включващо следните прости принципи:
 да не се усилва звука на стереоуредбата;
 автомобилите да се поддържат технически изправни;
 да се спазват стриктно правилата за движение, включително ограниченията на
скоростта;
 да се предпочита градския транспорт пред личните моторни превозни средства;
За постигането на тези цели е необходимо да се реализират следните дейности:
c.1. Провеждане на информационни кампании за обществеността, в това число
ежегодно организиране на “Седмица на мобилността” и “Ден без автомобили”,
като стремежът е да се включат най-разнообразни обществени групи.
c.2. Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки
гражданин може да допринесе за снижаване на нивата на шум.
c.3. Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по
въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки
от контролните органи.
c.4. Публикуване в Интернет страницата на общината на актуална информация за
състоянието на акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи в тази
област.
Осигуряване на необходимите финансови средства за реализиране на мерките
за редуциране на шума;
Осъществяването на техническите мерки от Плана за действие, свързани с
инвестиции в сфери като пътни настилки, озеленяване на градски зони, велоалеи и други не
са насочени единствено към редуциране на шума в околната среда, а имат много поширокообхватни цели като подобряване на пътната мрежа, цялостно подобряване на
жизнената среда в населените места и др. В тези случаи, шума може да играе само
спомагателна роля, например при приоретизирането на обектите в общинската
инвестиционна програма. Тези мерки могат да се осъществят чрез реализация на проектите
и дейности, предвидени в „Интегриран градски транспорт Плевен“ (ИГТП) и финансирани от
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.
Финансирането на мерки, като инспектиране и контрол на обектите, източници на шум
в околната среда, в рамките на компетенциите на общинските власти; създаване и
поддържане на база данни за акустичната среда, на територията на гр. Плевен;
информиране на обществеността следва да се осигури от общинския бюджет.
d) Мониторинг и контрол за изпълнение на Плана за действие за редуциране на
шума в околната среда.
Системата за мониторинг и контрол на община Плевен трябва да работи в тясно
взаимодействие с другите компетентни власти – РЗИ-Плевен, РИОСВ - Плевен, МВР – КАТ
Пътна Полиция.
Предвид факта, че Планът за действие за редуциране на шума в околната среда е
част от общинската програма за опазване на околната среда, системата за мониторинг,
отчет и актуализацията на Плана следва да се осъществява по реда, предвиден в
общинската програма за опазване на околната среда. За целта е необходимо ежегодно да
се изготвя отчет по изпълнение на Плана, който да бъде предоставян на РИОСВ-Плевен.
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9.

ФОРМУЛИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ (ДЕЙСТВИЯ) ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В КРАТКОСРОЧНА,
СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
И/ИЛИ ИНСТИТУЦИИ, СРОКОВЕ, СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ
(т. 9 според чл. 17 (1)от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите
Карти за Шум и към Плановете за действие)

А. Като продължение от анализа в т. 8, както и с оглед изходните данни от СШК на
Агломерация Плевен (цитирани по-горе в изложението), както и на заключенията в ОУП на
гр. Плевен, а също така базирайки се на критериите за гъстота на население, брой жители
изложени на наднормени шумови нива, концентрация (географска) на жилищни, учебни
сгради, както и сгради за здравно обслужване на населението, разположение на основни
зелени площи в града, се предлага следното разделение на мерките и плановете на
действие за редукция на нежеланото наднормено ошумяване в градската среда:

Период
Краткосрочен

Фокус - райони
с гранични
стойности за
L24 > …dB(A)

65 dB(A)

Географско приоритетното приложение на мерките

Градска централна част, пътен трафик;
(фокус – пътен трафик, жилищни зони, „специални” сгради).

20132018

Средносрочен

60 dB(A)

20182022

Дългосрочен
20222026

60 dB(A)

Според разпоредбите на Закона за шума и в
съответствие с Европейската Шумова Директива, преди
анализ и предложение на мерки и планове за действие в
този времеви период, следва Община Плевен да възложи
за изпълнение и да приеме нова (актуализирана)
Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията (процес,
повтарящ се на всеки 5 години)!
Разширение на обхвата (географски) с обхващане на другите
гъсто населени райони на гр. Плевен (покрай основните
пътни артерии).
Според разпоредбите на Закона за шума и в
съответствие с Европейската Шумова Директива, преди
анализ и предложение на мерки и планове за действие в
този времеви период, следва Община Плевен да възложи
за изпълнение и да приеме нова (актуализирана)
Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията (процес,
повтарящ се на всеки 5 години)!
Разширение на обхвата – с фокус върху цялостната защита
на т. нар тихи райони.
(пътен трафик)

Взимайки в предвид характера на градската среда и възможността за прилагане на
основните шумови мерки, възможностите, които считаме, че са реалистични са активните
противошумови мероприятия, най-вече около цитираните по-горе основни транспортни
артерии в буферите на зоните за L24 > 65 dB(A). Други мерки, които биха могли да се
предвидят са допълнителни противошумови бариери, залесителни пояси, насипи,
пренасочване на движение, противошумова пътна настилка. Със значим ефект са
противошумови мероприятия от тип промяна структура на пътна мрежа и нови транспортни
връзки.
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Б. Първоначален вариант на предлаганите мерки в Плана за действие
(подлежи на корекции и/или допълване след провеждане на общественото обсъждане):

№
9Б.1.1

9Б.1.2

9Б.1.3

9Б.1.4

9Б.1.5

Действия

Изпълнители

Срок

Разширяване на звено „Инспекторат“ към
Община Плевен с функционална, експертна
и техническа обезпеченост (в това число
акредитирана лаборатория) за извършване
на текущ контрол:
- по отношение шума, предизвикан от
домашни дейности и от съседи в жилищни
сгради, от рестираторни уредби и др.;
- за спазване на правилата и нормите за
изпълнение на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителство.
Изготвяне
на
ежегодни
планове
за
инспектиране и контрол за спазване
изискванията по т.9Б.1.1.;

Община Плевен

Постоянен

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.
Общински бюджет
Липсва информация за
финансова оценка.

Община Плевен

Определяне на времеви графици за работа
на
фирмите,
занимаващи
се
със
сметопочистване и сметоизвозване, по начин
щадящ съня на жителите на Община
Плевен;
Създаване на общинска база данни за
състоянието на акустичната среда и
източниците на шум на територията на
Общината;

Община Плевен

Изграждане на публично достъпна система
за непрекъснат и системен мониторинг на
шума в градската среда (посредством
целесъобразна съвкупност от стационарни,
квази-стационарни
и
преносимо-ръчни
шумови измервателни терминали).

Община Плевен

Постоянен

Общински бюджет

Постоянен

Липсва информация за
финансова оценка.
Общински бюджет
Липсва информация за
финансова оценка.

Община Плевен,
РЗИ-Плевен,
РИОСВ - Плевен

„План за действие към Стратегическа карта за шум на град Плевен“

Общински бюджет
Липсва информация за
финансова оценка.
Общински бюджет
Ориентировъчна
финансова оценка:
200 000.00 лв.
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Очакван ефект
Провеждане
на
ефективна
общинска политика, насочена към
намаляване на шума в околната
среда.

Провеждане
на
ефективна
общинска политика, насочена към
намаляване на шума в околната
среда
Провеждане
на
ефективна
общинска политика, насочена към
намаляване на шума в околната
среда
Информация за акустичната среда
на територията на Община Плевен.
Ще служи като основа при
актуализиране на шумовата карта и
прилагане
на
целенасочено
Информация за акустичната среда
на територията на Община Плевен.
Ще служи като основа при
актуализиране на шумовата карта и
целенасочено
прилагане
на
планове за действие.

№
9Б.1.6

Действия

Изпълнители

Ежегодно актуализиране на измерванията на
шума и трафикопреброяванията (в точките
на верификация от първоначалната СКШ).

Община Плевен

Срок
Ежегодно

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.
Общински бюджет
Ориентировъчна
финансова оценка:
20 000.00 лв./год.

9Б.2.1.

Изграждане на Система за управление на
обществения транспорт – Подсистема за
позициониране на возилата, светлинно и
гласово известяване и комуникационна
среда; Център за управление и контрол;
Интерактивен портал

9Б.2.2.

Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа

9Б.2.2.1

Участък №1 с дължина от 1120 м.
–
двупосочно от кръстовището на бул. „Георги
Кочев” и бул. “Русе” и завършва при
кръстовището на бул.„България” и ул.„Св.
Климент Охридски”.
Участък №3 с дължина 2 197 м. – двупосочно
от кръстовището на ул. „Сан Стефано” и ул.
„Стоян Заимов” и завършва на обръщало
при „ІІ-ра Клинична база” на ул.„Ген.
Владимир Вазов”.
Участък №5 с дължина 1219 м. – от
кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул.
„Сан
Стефано”
и
завършва
при
кръстовището на бул. „Христо Ботев” и ул.
„3-ти март”
Участък №6 с дължина 2 145 м. –
еднопосочно от кръстовището на ул. „Сан
Стефано” и бул. „Христо Ботев” и завършва
при кръстовището на ул. „Райски кът” и ул.
„Сан Стефано”.

9Б.2.2.2.

9Б.2.2.3.

9Б.2.2.4.

Община Плевен

Очакван ефект
Информация за акустичната среда
на територията на Община Плевен.
Ще служи като основа при
актуализиране на шумовата карта и
целенасочено
прилагане
на
планове за действие.

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно
подобряване
на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП.

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП
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№

Действия

Срок

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

9Б.3.

Реконструкции
и
тролейбусната мрежа;

на

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.4.

Облагородяване
на
спирките
на
обществения транспорт – Подмяна на
изхабени и поставяне на нови: спиркови
знаци и информационни табла; Подобряване
на геометричните параметри на спирките
разположени в „джоб” – общо 14 бр.;
Подобряване състоянието на тротоарните
настилки в зоните на спирките;
Проектиране и изграждане на велоалеи:

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Маршрут №1 с дължина 1 420 м. –
алтернативен ЖП гара – пл. „Иван
Миндиликов” – ул. „Княз Александър I
Батенберг” – в южна посока между сградата
на ОАПС и търговски комплекс „Била” до ул.
„Васил Левски”- светофарно кръстовище с
ул. „Тетевен” – ул. „Васил Левски”пешеходна зона – пл. „Свобода”- пл.
„Възраждане” - връзка със съществуваща
велоалея по улица „Вардар”;
Маршрут №3 с дължина 595 м. – ЖП гара –
пл. „Иван Миндиликов” – ул. „Княз
Александър I Батенберг” - ул. „Васил Левски”
до кръгово кръстовище с ул. „Сторгозия”;

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Маршрут №4 с дължина 1 462 м. – Ул. „Цар
Самуил” от ж.к. „Сторгозия” - ул. „Сторгозия”
– кръгово кръстовище с ул. “Дойран”;

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.5.
9Б.5.1

9Б.5.2

9Б.5.3

подобрения

Изпълнители
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№

Изпълнители

9Б.5.4

Маршрут №5 с дължина 1 300 м. – Ул.
„Чаталджа” от ЖК „Дружба” – ул. „Стара
планина” – ул. „Ген. Колев” до ул. „Вардар”.

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.5.5

Маршрут №6 с дължина 1 060 м. – Ул.
„Стоян Заимов” от ул. „Вардар”- Пл.
„Сливница” – ул. „Пирот” – ул. „Хаджи
Димитър”;

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.5.6

Маршрут №7 с дължина 822 м. – Ул.
„Българска авиация” от ул. „Васил Левски” до
кръгово кръстовище с ул. „Кара Колю”
(включително кръстовището);

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.5.7

Маршрут №8 с дължина 855 м. – От пл.
„Свобода” по ул. „Иван Вазов” - бул. “Русе”
до бул. „Христо Ботев”.

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.5.8

Маршрут №9 с дължина 1 915 м. – Ул.
„Св.Св. Кирил и Методий” от ул. „Димитър
Константинов”,
пресича
ул.
„Кайзерслаутерн”, пресича ул. „Христо
Ясенов” – по ул. „Св. Климент Охридски”,
пресича бул. „Европа” до бул. „България”.
Подобряване безопасността на движението
–
намаляване
на
скоростта
на
автомобилното движение чрез въвеждане на
вертикални или хоризонтални изкуствени
препятствия и промяна в геометрията на
трасетата с оглед създаване на условия за
безконфликтно пресичане с потоци на
немоторизиран и обществен транспорт;

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Община Плевен

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

9Б.6.

„План за действие към Стратегическа карта за шум на град Плевен“

Срок

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.

Действия
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Очакван ефект

№

Действия

Изпълнители

9Б.7.

Изработване на стратегия и план за
организиране и контрол на паркирането –
част от Програма за устойчиво развитие и
внедряване на иновативни решения

Община Плевен

9Б.8.

9Б.9.

9Б.2.10

Срок

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

Съгласно
срока в
ИГТП

Финансовото
обезпечаване следва да
се адресира към ИГТП

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората.
Реализация на ИГТП

Подобряване на пътните настилки на Външен
местата с най-високи измерени шумови нива. изпълнител
Своевременно провеждане на ремонтни
работи и поддържане на пътната настилка
на уличната мрежа в добро експлоатационно
състояние – за реализацията на тази мярка
общинското
ръководство
следва
да
приоретизира обектите от инвестиционната
си програма, свързана с подобряване на
пътищата съгласно критерия “шумово
замърсяване”.
Залесяване
на
свободни
площи
и Външен
изграждане на озеленителни пояси – отново, изпълнител
реализацията
на
тази
мярка
и
разпределението на дейностите във времето
следва да е обвързано с програмата на
общината за увеличаване на зелените
площи и засаждането на дървета на
територията й;
Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения

2013-2018

Общински бюджет.

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората

2013-2018

Общински бюджет.

Цялостно подобряване на
жизнената среда и повишаване
качеството на живот на хората

9Б.2.10.1

Мярка B11
1-ДКЦ, ул. “Дойран”, 55 m / 0.15 m / 4.00 m

Външен
изпълнител

2013-2018

Ориентировъчна
финансова оценка:
88000,00 лв.

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

9Б.2.10.2

Мярка B12
Център за работа с деца, ул. “Дойран”, 130 m
/ 0.15 m / 4.00 m

Външен
изпълнител

2013-2018

Ориентировъчна
финансова оценка:
208000,00 лв.

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен
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76

№

Действия

Изпълнители

Срок

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

9Б.2.10.3

Мярка B2
бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска", 120 m / 0.15
m / 4.00 m

Външен
изпълнител

2013-2018

Ориентировъчна
финансова оценка:
192000,00 лв.

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

9Б.2.10.4

Мярка B3
МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”, 130 m /
0.15 m / 4.00 m
Мярка B41
бл. Верига, бул. "Хр. Ботев", 200 m / 0.15 m /
4.00 m
Мярка B4
Медицински Университет, бул. "Хр. Ботев",
305 m / 0.15 m / 4.00 m
Медицински Университет, бул. “Русе”, 40 m /
0.15 m / 4.00 m
Мярка B5
Клиника по Ортопедия и Травматология, бул.
“Русе”, 53 m / 0.15 m / 4.00 m
7-ма детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”,
52 m / 0.15 m / 4.00 m

Външен
изпълнител

2013-2018

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

Външен
изпълнител

2013-2018

Външен
изпълнител

2013-2018

Ориентировъчна
финансова оценка:
208000,00 лв.
Ориентировъчна
финансова оценка:
320000,00 лв.
Ориентировъчна
финансова оценка:
552000,00 лв.

Външен
изпълнител

2013-2018

Ориентировъчна
финансова оценка:
168000,00 лв.

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

Външен
изпълнител

2013-2018

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

Външен
изпълнител

2013-2018

Външен
изпълнител

2013-2018

Община Плевен

Постоянен

Ориентировъчна
финансова оценка:
160000,00 лв.
Ориентировъчна
финансова оценка:
128000,00 лв.
Ориентировъчна
финансова оценка:
224000,00 лв.
Общински
бюджет,
Европейски програми.

9Б.2.10.5
9Б.2.10.6

9Б.2.10.7

9Б.2.10.8

9Б.2.10.9
9Б.2.10.10
9Б.3.1

Мярка B53
Стоматологична поликлиника, бул. “Русе”,
100 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B6
ПГ
„Облекло
и
текстил“,
ул.
"Д.
Константинов", 80 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B7
ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот", 140 m / 0.15 m /
4.00 m
Провеждане на информационни кампании за
обществеността, в това число ежегодно
организиране на “Седмица на мобилността”
и “Ден без автомобили”, като стремежът е да
се включат най-разнообразни обществени
групи
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Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен
Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен

Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен
Подобряване на акустичната среда
на Община Плевен
Изграждане на устойчиви модели
на гражданско поведение

№
9Б.3.2

9Б.3.3

9Б.3.4

9Б.3.5

Източници за финансиране
и прогноза за необходимите
ресурси в лв.

Очакван ефект

Постоянен

Общински
бюджет,
Европейски програми.

Граждански принос за намаляване
на шумовото замърсяване

Община Плевен

Постоянен

Общински бюджет.

Изграждане на устойчиви модели
на гражданско поведение

Община Плевен

Постоянен

Общински бюджет

Провеждане
на
ефективна
общинска политика, насочена към
намаляване на шума в околната
среда

Община Плевен

Постоянен

Общински бюджет

Повишаване
на
обществената
информираност; Изпълнение на
задълженията съгласно Глава III
„Информиране и участие на
обществеността” на ЗЗШОС

Действия

Изпълнители

Срок

Подготовка и издаване на материали
(листовки, брошури) с информация как всеки
гражданин може да допринесе за снижаване
на нивата на шум.
Изграждане, поддържане и развитие на
публично достъпен портал за непрекъснат
мониторинг на шум в градска среда.
Порталът следва да бъде интернет
базиран, свободно достъпен и
непрекъснато актуализиращ се и
поддържан.

Община Плевен

Ежегодно обобщаване и анализиране на
постъпилите жалби от гражданите по
въпросите на шума в околната среда и
резултатите от предприетите проверки
от контролните органи.
Публикуване в Интернет страницата на
общината на актуална информация за
състоянието на акустичната среда,
проблеми, проекти и инициативи в тази
област.
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10. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА, НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА

ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И РЕДУЦИРАНЕ БРОЯ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЯКА ОТ ФОРМУЛИРАНИТЕ МЕРКИ (т. 10 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието
на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Уточнение № 1: Вж. съпоставителния анализ (оценка - визуализация) на моделираните и изчислени мерки: края на таблицата
№ Фокусен район
МЯРКА

Анализ ефект – площ, разпределение на
шумови контури (‘конфликтно представяне”, т.
е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км!

Анализ ефект – население, разпределение на
шумови контури (‘конфликтно представяне”,
т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км!

Мярка B11
1-ДКЦ, ул. “Дойран”, 55 m / 0.15 m / 4.00 m

Мярка със значителен ефект – значителна
редукция в ошумената площ в района на
анализ (надгранични стойности).

Мярка B12
Център за работа с деца, ул. “Дойран”, 130 m / 0.15 m / 4.00 m

Мярка с умерен ефект – редукция в
ошумената площ в района на анализ
(надгранични стойности).
Мярка с умерен ефект – редукция в
ошумената площ в района на анализ
(надгранични стойности).
Мярка със значителен ефект – значителна
редукция в ошумената площ в района на
анализ (надгранични стойности).

Мярка със значителен ефект – относно
редукция брой ошумени жители (обитаващи
жилищни
сгради).
Защита
лечебно
заведение.
Мярка с умерен ефект – относно редукция
брой ошумени жители (обитаващи жилищни
сгради). Защита учебно заведение.
Мярка с умерен ефект – относно редукция
брой ошумени жители (обитаващи жилищни
сгради).
Мярка със значителен ефект – относно
редукция брой ошумени жители (обитаващи
жилищни
сгради).
Защита
лечебно
заведение.
Мярка със значителен ефект – относно
редукция брой ошумени жители (обитаващи
жилищни сгради).
Мярка със значителен ефект – относно
редукция брой ошумени жители (обитаващи
жилищни
сгради).
Защита
учебно
заведение.
Мярка със значителен ефект – относно
редукция брой ошумени жители (обитаващи
жилищни сгради). Защита лечебно и учебно
заведение.

Мярка B2
бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска", 120 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B3
МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”, 130 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B41
бл. Верига, бул. "Хр. Ботев", 200 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B4
Медицински Университет, бул. "Хр. Ботев", 305 m / 0.15 m /
4.00 m
Медицински Университет, бул. “Русе”, 40 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B5
Клиника по Ортопедия и Травматология, бул. “Русе”, 53 m /
0.15 m / 4.00 m
7-ма детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”, 52 m / 0.15 m /

Мярка със значителен ефект –
редукция в ошумената площ в
анализ (надгранични стойности).
Мярка със значителен ефект –
редукция в ошумената площ в
анализ (надгранични стойности).

значителна
района на
значителна
района на

Мярка със значителен ефект – значителна
редукция в ошумената площ в района на
анализ (надгранични стойности).
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№ Фокусен район
МЯРКА

Анализ ефект – площ, разпределение на
шумови контури (‘конфликтно представяне”, т.
е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км!

Анализ ефект – население, разпределение на
шумови контури (‘конфликтно представяне”,
т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км!

Мярка B53
Стоматологична поликлиника, бул. “Русе”, 100 m / 0.15 m /
4.00 m
Мярка B6
ПГ „Облекло и текстил“, ул. "Д. Константинов", 80 m / 0.15 m /
4.00 m
Мярка B7
ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот", 140 m / 0.15 m / 4.00 m

Мярка с умерен ефект – редукция в
ошумената площ в района на анализ
(надгранични стойности).
Мярка с умерен ефект – редукция в
ошумената площ в района на анализ
(надгранични стойности).
Мярка с умерен ефект – редукция в
ошумената площ в района на анализ
(надгранични стойности).
Поради невъзможност за точно техническоакустично
моделиране на предлаганиата
информационна мярка, не е предложен
анализ за конкретен ефект.

Мярка с умерен ефект – относно редукция
брой ошумени жители (обитаващи жилищни
сгради). Защита лечебно заведение.
Мярка с умерен ефект – относно редукция
брой ошумени жители (обитаващи жилищни
сгради). Защита учебно заведение.
Мярка с умерен ефект – относно редукция
брой ошумени жители (обитаващи жилищни
сгради). Защита учебно заведение.
Поради невъзможност за точно техническоакустично моделиране на предлаганите
информационна мярка, не е предложен
анализ за конкретен ефект.

Поради невъзможност за точно техническоакустично
моделиране на предлаганите
допълнителни организационни мерки, не е
предложен анализ за конкретен ефект.

Поради невъзможност за точно техническоакустично моделиране на предлаганите
допълнителни организационни мерки, не е
предложен анализ за конкретен ефект.

4.00 m

„Общ шум в околната среда” – гр. Плевен - Собствен
мониторинг на шума в околната среда на гр. Плевен –
посредством система за стационарни измервания на шума и
осигурен публичен достъп до постоянно актуализиращите се
данни (Вж. webnoise.eu).
Други – организационни мерки (Вж. горната основна т. 9 от
настоящия проект)
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Фиг. 10.1 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24,
ошумена площ (кв.м.)

Фиг. 10.2 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24 dB(A),
шумова експозиция
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След детайлни изчисления и анализи на различните предварителни мерки за
планове за действие за намаление на шума в краткосрочен аспект, следните изводи са
определящи:
‐

От стратегическа гледна точка (за планиране и максимално ефективно целенасочено
определяне на обезшумителни мерки), изводът е, че глобалните мерки, които са
застъпени в по-голям мащаб са мерките със значителен ефект).

‐

Локалните „не-мащабни” мерки по поставяне на противошумови бариери са с
незначителен глобален ефект за града, но с умерен такъв за локално приложение
(особено важно при защита на детски, лечебни заведения, както и на „горещи” зони с
многобройни оплаквания).

‐

Не са предложени мерки по редукция на шума с т. нар. „зелени зони” (предвидени по
ОУП), тъй като те са с незначителен ефект (освен ако тези зони не са комбинирани с
противошумови диги и гъсто специализирано залесяване – мерки, които практически
са невъзможни за разглежданите райони).

‐

Препоръчваме изграждане, поддържане и разширяване на методична и
целенасочена система за непрекъсната актуализация на основните дефиниращи
модела на Стратегическата Карта за Шум на град Плевен данни (трафик,
верификационни стойности, непрекъснат мониторинг, публична информираност, др.).
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11. ПОДРЕЖДАНЕ ПО ПРИОРИТЕТ НА ОТДЕЛНИТЕ МЕРКИ СПОРЕД

ОЧАКВАНОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА,
НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТ
НАСЕЛЕНИЕТО ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ГРАЖДАНИ
(т. 11 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на
Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

След въвеждане на предложените предварителни мерки към Плана за действие
за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на град Плевен в
софтуера за разработване на СКШ, техният ефект върху реалната редукция на
ошумяването по площи и брой засегнато население беше оценен и подреден във низходящ
приоритетен порядък – цитиран в следващите подточки А и Б.
А. Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на
отделни групи от населението:
РАЙОН / МЯРКА

Мярка № B5
Мярка № B7
Мярка № B53
Мярка № B2
Мярка № B6
Мярка № B11
Мярка № B12
Мярка № B41
Мярка № B3
Мярка № B4

ОЦЕНКА ефект (население - в бр.) – намаление броя на засегнатите граждани (в буферния
район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване със стойности на L24 > 60 dBA
(„конфликтно представяне”)

4,00
4,00
6,00
8,00
9,00
11,00
13,00
93,00
32,00
137,00

Б. Приоритетно подреждане според намаляване на площта на
„надгранично” ошумяване:
РАЙОН / МЯРКА

Мярка № B5
Мярка № B7
Мярка № B53
Мярка № B2
Мярка № B6
Мярка № B11
Мярка № B12
Мярка № B41
Мярка № B3
Мярка № B4

ОЦЕНКА ефект (площ – в % х 10-1) – относително намаление площа на ошумената
територия (в буферния район на анализ – с радиус 1 км) – за ошумяване със стойности
на L24 > 60 dBA („конфликтно представяне”)

61,00
81,00
113,00
139,00
148,00
193,00
550,00
1547,00
7336,00
10098,00
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12. ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
(т. 12,13 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Заб.: Ще бъде отразено след провеждане на общественото обсъждане.
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13. ПРОЕКТИ, КОИТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРЕДВИЖДАТ ДА

РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЕКТИ,
СЪДЪРЖАЩИ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ТИХИТЕ ЗОНИ
(т. 14,15 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

Заб.: Ще бъде допълнено след провеждане на общественото обсъждане.
Според приетите общински програми и проекти и интегрирания план за градско
възстановяване и развитие на Град Плевен, следните по важни от акустична гледна точка
проекти се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 години или в дългосрочен
план:
А. По Оперативна програма „Регионално развитие“:
♦ Проект „Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура, за
привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания“
Резултат: Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура на: ГПЧЕ,
МГ „Гео Милев”, СОУ „Иван Вазов”, СОУ „Стоян Заимов”, СОУ “Анастасия Димитрова”, ОУ
„Св. Климент Охридски”, НУ „Отец Паисий” и НУ „Единство”.
Водещ партньор: Община Плевен; Общ бюджет: 4 158 903 лв.
Срок на изпълнение: 24 месеца до декември 2012 г.
♦ Проект „Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за
устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен“.
Резултати: Реконструкция на улиците:„Хемус”, „Георги Кочев” и „Гренадерска”; изграждане
на: система за видеонаблюдение, велоалея, 2 бр. многофункционални спортни и 6 бр.
детски площадки.
Водещ партньор: Община Плевен; Общ бюджет: 7 064 801 лв.
Срок на изпълнение: 16.07.2010 г. – 16.07.2012 г.
♦ Проект „Международен фестивал – Град и култура Плевен”.
Водещ партньор: Министерство на културата; Общ бюджет: 285 442 лв.
Срок на изпълнение: 24 месеца, до 2013 г.
♦ Проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“
Резултат: Въвеждане на интелигентна система за управление на транспортните потоци,
изграждане на ново тролейбусно депо, ремонт и разширяване на въздушната контактна
мрежа, ремонт на спирки, изграждане на мрежа от велоалеи в град Плевен.
Водещ партньор: Община Плевен, „Тролейбусен транспорт” ЕООД Плевен;
Общ бюджет: 23 322 246 лв.
Срок на изпълнение: 10.07.2012 г.-09.07.2015 г.
♦ Проект “Изграждане на автоматизирани системи за управление на транспортните
потоци, тролейбусно депо, разширяване на въздушната контактна мрежа в град Плевен
(10,4 км двупосочно и 1,6 км еднопосочно) и подновяване на тролейбусния парк”
Водещ партньор: Община Плевен; Общ бюджет: 31 097 697 лв.
Статус на проекта: В процес на разработване.
Б. По Оперативна програма „Техническа помощ“:
♦ Проект „Изграждане на Областен информационен център Плевен”.
Водещ партньор: Община Плевен; Общ бюджет: 499 996 лв.
Срок на изпълнение: 36 месеца, до 07.2014 г.
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В. По Оперативна програма „Административен капацитет“:
♦ Проект“Извършване на проучвания и анализи за разработване на и осъществяване на
ефективни политики за развитие на местната общност“. Общ бюджет: 406 790 лв.
Статус на проекта: Изготвен, очаква оценка 78.
Извод за очакваните въздействия
Цялостните предвиждания на ОУП на Град Плевен и приетите общински програми и
проекти имат ясно изразен траен положителен характер по отношение на намаляване на
въздействието му върху хората и потенциалните ефекти върху здравето им. Изключително
силно това касае централните градски част и компактния град, където шумовата ситуация
към момента е изключително утежнена и наднормените нива на шум са постоянно явление.
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14. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ

ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ (т. 16 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие)

А. Индикатор № 1: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничното
тотално ошумяване на площта в района на анализ, в % - ТКредА.
Изчисление на коефициента:

, където КА1 е общата

надгранично ошумена площ в кв.м - в района на анализ преди прилагане на предлаганата
конкретна обезшумителна мярка, а КА2 е общата надгранично ошумена площ в кв.м - в
района на анализ след прилагане на мярката.
Б. Индикатор № 2: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничната
тотална шумова експозиция на броя население (обитатели) в района на анализ, в бр.
жители - ТКредБ.
Изчисление на коефициента:

, където КБ1 е общият

брой население с надгранично ошумяване - в района на анализ преди прилагане на
предлаганата конкретна обезшумителна мярка, а КБ2 е общият брой население с
надгранично ошумяване - в района на анализ след прилагане на мярката.
Подробно визуализирано представяне на индикаторите за изпълнение на всяка мярка
от плана за действие и очакваните резултати са показани графично в таблица за: Оценка,
визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки и планове за действие (в
краткосрочен аспект).
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15. РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И

НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД
ПЛЕВЕН
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ДОКЛАДВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ)
Заб.: Ще бъде отразено след провеждане на общественото обсъждане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ
(НАЛИЧНА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН)
Опис на входната информация:
- Изпълнени през 2008 г. мерки за намаляване нивото на шум и ограничаване здравния
риск от шумовото натоварване за населението.;
- Изпълнени през 2009 г. мерки за намаляване нивата на шум и ограничаване здравния
риск от шумовото натоварване за населението.;
- Информация за изпълнени мерки от Община Плевен за намаляване нивата на шум и
ограничаване здравния риск от шумовото натоварване за населението през 2010 г.;
- Информация за изпълнени мерки от Община Плевен за намаляване нивата на шум и
ограничаване здравния риск от шумовото натоварване за населението през 2011 г.;
- информация за изпълнени мерки от Община Плевен за намаляване нивата на шум и
ограничаване здравния риск от шумовото натоварване за населението през 2012 г.;
- ОУП - предварителен проект – собственост;
- ОУП - предварителен проект - недвижими културни ценности;
- ОУП - предварителен проект - комуникационно транспортна мрежа и РПМ;
- ОУП - предварителен проект - покритие на града с МГТ в рамките на 5 минутен
пешеходен изохрон. Прогнозна мрежа;
- ОУП - предварителен проект - оборот на спирките в пътници дневно. Прогноза
- ОУП - предварителен проект - Натоварване на уличната мрежа с леки автомобили от
вътрешноградско движение и вход, изход и транзит. Дневно. Прогноза.;
- ОУП - предварителен проект - натоварване с пътници на мрежата на МГТ. ДНЕВНО.
Прогноза.;
- ОУП - предварителен проект - Входящ/изходящ трафик по вид транспортна система за
всеки транспортен район. Прогноза.;
- ОУП - предварителен проект - разрез на поток, минаващ през определено сечение.
ДНЕВНО. Прогноза.;
- ОУП - предварителен проект - Центрова система;
- ОУП - предварителен проект - Зелена система и отдих;
- ОУП - предварителен проект – обитаване;
- ОУП - предварителен проект - система "Труд";
- ОУП - предварителен проект – Електроснабдяване;
- ОУП - предварителен проект - Водоснабдяване и канализация;
- ОУП - предварителен проект – Газоснабдяване;
- ОУП - предварителен проект – Топлофикация;
- ОУП - предварителен проект - Съобщителна мрежа;
- ОУП - предварителен проект - Областна схема за развитие;
- ОУП - предварителен проект - опорен план;
- ОУП - предварителен проект - прогноза за социално - икономическо и пространствено
развитие;
- ОУП - предварителен проект - прогноза за социално - икономическо и пространствено
развитие;
- Общ устройствен план на град Плевен правила и нормативи за прилагане на плана;
- Общ устройствен план на град Плевен текстова част;
- 13. Техническа инфраструктура13.1. Комуникационно-транспортна система ЕТАП 1 :
Диагноза, Опорен план, Прогнози и хипотези за пространствено развитие Съществуващо
положение - диагноза и анализ;
- 13.1.6. Население и моторизация;
- Регистрирани МПС към 31.12. в област Плевен;
- 13.1.7.2. Анализ, тенденции, изводи;
- 13.1.8. Масов обществен пътнически транспорт;
- ЧАСТ II. Прогноза за развитие 1. Социално-икономически прогнози;
- Писмо с вх. № ЕК-92-115-28 от 18.04.2012 г.;
- Писмо с изх. № ТСУИС-92-19-3 от 27.01.2011 г. на Община Плевен;
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- Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект за интегриран
градски транспорт Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран
градски транспорт в петте големи града”;
- Зона с публични функции с висока обществена значимост: Под зона 2 "Спортнообразователен клъстер";
- Интегриран план за градски транспорт на Плевен 2012-2020 г.;
- Договор BG161РО001/1.4-07/2010/006 - Проект "Изготвяне на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на Плевен";
- Зона с публични функции с висока обществена значимост: под зона "Център"
- Пред-проектно проучване за района на гр. Плевен в рамките на Проект„Прилагане на
мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и
Плевен”;
- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен - целеви и проблемен
анализ;
- Акустична среда;
- Програма за намаляване на емисиите - окончателен вариант;
- Информация за мерките и проектите, приети за изпълнение в Плана за действие 20042009 г.;
- ОТЧЕТ за извършени дейности през 2012 г.;
- СПРАВКА за броя на дните с валежи по месеци, за периода 2000 г. - 2009г. за района на
гр. Плевен;
- Метеорологичен файл – отчет;
- Черноморска технологична компания АД - информация относно количеството консумиран
природен газ за периода 2007-2010 г.;
- Агенция Социално подпомагане - информация относно потребителите подпомагани с
целеви помощи за отопление за 2007-2010 г.;
- Необходими данни за моделиране – точкови източници (промишленост):1. Моделиране –
2007 г. (ново);
- 2. Моделиране – 2009 г. (направено!);
- 2. Моделиране – 2012 г. (прогнозно);
- Необходими данни за моделиране – площтни източници (отопление в битов сектор):;
- Необходими данни за моделиране – линейни източници (транспорт):
- Регионално фоново ниво – анализ
- Топлофикация Плевен ЕАД Потребено количество топлинна енергия по месеци за 2007
година;
- Топлофикация Плевен ЕАД Потребено количество топлинна енергия по месеци за 2008
година (МВтч) - отчетни данни;
- Топлофикация Плевен ЕАД Потребено количество топлинна енергия по месеци за 2009
година (МВтч) - отчетни данни;
- Топлофикация Плевен ЕАД Потребено количество топлинна енергия по месеци за 2010
година (МВтч) - отчетни данни;
- Моделираща система SELMAGIS Версия 1.1Система за пресмятане и представяне
имисиите на замърсители във въздуха;
- Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух – Плевен неотоплителен сезон;
- Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух – Плевен – летен;
- Писмо с Вх. № РД-92-765-1 от 16.02.2011 г.;
- Мерки за намаляване на емисиите по стара програма по чл. 27 от ЗЧАВ – Обекти с
издадени КР /IPPC/;
- Община Плевен Заповед № РД -10-57 гр. Плевен, 20.01.2010 г.;
- Справка за броя на дните с валежи по месеци, за периода 2000 г. - 2009г. за района на гр.
Плевен.
Заб.: Кореспонденцията, постъпила като „входна информация” в процеса на работа по проекта (неговата
предварителна част) е достъпна в електронен формат (сканирана).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
КАРТОВА ИНФОРМАЦИЯ
(ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТУРНО ШУМОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ)
Локални стратегически шумови карти за разглеждани фокусни райони (с предлагани
активни целенасочени противошумови мерки) приложени според изброяването по-долу.

Всички мерки, показател L24,
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUAIN_MO_LDEN.pdf
Приложен файл: PN_BUAIN_MO_LDEN.bmp

Всички мерки, показател Lнощ,
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUAIN_MO_LNGT.pdf
Приложен файл: PN_BUAIN_MO_LNGT.bmp

Всички мерки, показател L24,
Преди прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUAIN_OR_LDEN.pdf
Приложен файл: PN_BUAIN_OR_LDEN.bmp

Всички мерки, показател Lнощ,
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUAIN_OR_LNGT.pdf
Приложен файл: PN_BUAIN_OR_LNGT.bmp
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Всички мерки, на територията на контура обхващащ
всички мерки, показател L24
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUALO_MO_LDEN.pdf
Приложен файл: PN_BUALO_MO_LDEN.bmp

Всички мерки, на територията на контура обхващащ всички
мерки, показател, показател Lнощ,
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUALO_MO_LNIGHT.pdf
Приложен файл: PN_BUALO_MO_LNIGHT.bmp

Всички мерки, на територията на контура обхващащ
всички мерки, показател L24,
Преди прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUALO_OR_LDEN.pdf
Приложен файл: PN_BUALO_OR_LDEN.bmp

Всички мерки, на територията на контура обхващащ всички
мерки, показател Lнощ,
След прилагане на мярката
Приложен файл: PN_BUALO_OR_LNIGHT.pdf
Приложен файл: PN_BUALO_OR_LNIGHT.bmp
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ШУМОВИ БАРИЕРИ (КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ)

и визуализационни извлечения на основните типове бариери
А. Примерно решение за противошумови бариери (симулирано от нас):
Принцип на действие:

Специално с цел изграждане на крайпътни екраниращи съоръжения, предлагаме
технически вариант със затворени алуминиеви клетки (пяна) - илюстрация – по-долу. Това
решение води до значителна звукова абсорбция.

Характеристики на алуминиевата пяна:
Базисни х-ки
Акустични х-ки
Механични х-ки
Термални х-ки
Допълнителни х-ки

Химически състав
Тип елемент
Плътност
Коефициент на акустична абсорбция
Сила на якост
Здравина на натиск
Топлинна проводимост
Точка на разтопяване
Електромагнитна екранираща способност
Устойчивост на напръскване със сол

Алуминий над 97%
Затворени клетки
3
0.2 ~ 0.4 g/cm
NRC 0.70 ~ 0.75
1.3 ~ 2.0 MPa
1.5 ~ 2.0 MPa
0.268 W/m.K
О
Приблиз. 780 С
Над 90 dB
Липса на корозия
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По-долу сме илюстрирали реален резултат на звукова абсорбция с инсталирано
решение отговарящо на препоръчваното от нас.

Б. Примерно решение за противошумови бариери (визуализация):
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Допълнителни данни:

1. Размери и тегла на абсорбиращите панели: 1000*500mm и 500*500mm алуминиева вата с
дупки, дебелина 10mm. Теглото на панела 1000*500mm е 2KG/бр., а теглото на 500*500mm
е 1KG/бр. За една секция --2 m дължина, 4 m височина, ще се използват 4бр. 1000*500mm
долен панел + 4бр. 1000*500mm, както и 4 бр. 500*500mm горен панел и 1 бр. 1500*2000mm
прозрачен прозорец по средата. Допълнително ще има 1.2mm галванизирана стоманена
пластина отзад.
2. Горимост – няма данни. Продуктът е от чист алуминий и е негорим материал от клас А.
-

Финансова обосновка (калкулация) за прогнозна стойност на предлаганите
обезшумителни бариери (в резултат на маркетингово проучване и заложена
ориентировъчна цена от 200,00 EUR/m2 без ДДС):
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МЯРКА / БУЛЕВАРД

Мярка B11
1-ДКЦ, ул. “Дойран”, 55 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B12
Център за работа с деца, ул. “Дойран”, 130 m / 0.15 m
/ 4.00 m
Мярка B2
бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска", 120 m / 0.15 m / 4.00
m
Мярка B3
МБАЛ - Плевен, бул. “Георги Кочев”, 130 m / 0.15 m /
4.00 m
Мярка B41
бл. Верига, бул. "Хр. Ботев", 200 m / 0.15 m / 4.00 m
Мярка B4
Медицински Университет, бул. "Хр. Ботев", 305 m /
0.15 m / 4.00 m
Медицински Университет, бул. “Русе”, 40 m / 0.15 m /
4.00 m
Мярка B5
Клиника по Ортопедия и Травматология, бул. “Русе”,
53 m / 0.15 m / 4.00 m
Седм. детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”, 52 m /
0.15 m / 4.00 m
Мярка B53
Стоматологична поликлиника, бул. “Русе”, 100 m /
0.15 m / 4.00 m
Мярка B6
ПГ “Облекло и текстил”, ул. "Д. Константинов", 80 m /
0.15 m / 4.00 m
Мярка B7
ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот", 140 m / 0.15 m / 4.00 m

Дължина
на
бариерата
(m)

Височина
на
бариерата
(m)

Стойност

55

4.00

88000,00

130

4.00

208000,00

120

4.00

192000,00

130

4.00

208000,00

200

4.00

320000,00

305
40

4.00
4.00

552000,00

53
52

4.00
4.00

168000,00

100

4.00

160000,00

80

4.00

128000,00

140

4.00

224000,00

(лв.)

Заб.: За предлаганите други „обезшумителни” мерки (като противошумов асфалт, озеленяване, др.) липсва
информация за финансова оценка.

В. Други варианти на противошумови бариери (визуализация): Примерна
визуализация на бариера реализирана като пилотен проект в гр. Виена (за
ограничаване на проникващия навътре в жилищните зони шум):
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Г. Индекси на непосредствен ефект (коефициенти на редукция):
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ГРАФИЧНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТ ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ СОФТУЕР LIMA ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ КАРТИ ЗА ШУМ В УГОЛЕМЕН МАЩАБ
(ЦИТИРАНИ В Т. № 7 ОТ ПРОЕКТА)
1.1. Мярка B11: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 55 м и височина 4 м.
1-ДКЦ, ул. “Дойран”,
размери: 55 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб. Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ

(надгранични стойности).
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб. Мярка с значителен ефект – относно

редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни

сгради). Защита лечебно заведение.
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1.2. Мярка B12: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 130 м и височина 4 м.
Център за раб. с деца, ул. “Дойран”
размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – редукция в ошумената площ в района на анализ (надгранични

стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)
Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).

Защита учебно заведение.
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1.3. Мярка B2: Симулация ефект – противошумова
поликарбонатни панели с дължина 120 м и височина 4 м.

бариера

от

прозрачни

бл. "Прилеп", ул. "Гренадерска",
размери: 120 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – редукция в ошумената площ в района на анализ (надгранични

стойности).
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).
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1.4. Мярка B3: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 130 м и височина 4 м
МБАЛ-ПЛЕВЕН, бул. “Георги Кочев”,
размери: 130 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ

(надгранични стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с значителен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни

сгради). Защита лечебно заведение.
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1.5. Мярка B41: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 200 м и височина 4 м
бл. Верига, бул. "Хр. Ботев",
размери: 200 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ

(надгранични стойности).
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с значителен ефект – относно

редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни

сгради).
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1.6. Мярка B4: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължини 305 и 40 м и височина 4 м
Медицински Университет, бул. "Хр. Ботев",
размери: 305 m / 0.15 m / 4.00 m;
Медицински Университет, бул. “Русе”,
размери: 40 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ

(надгранични стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с значителен ефект – относно

редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни

сгради). Защита учебно заведение.
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1.7. Мярка B5: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължини 53 м и 52 м и височина 4 м
Клиника по Ортопедия и Травматология, бул. “Русе”,
размери: 53 m / 0.15 m / 4.00 m;
Седм. детска ясла "Ас. Халачев", бул. “Русе”,
размери: 52 m / 0.15 m / 4.00 m;
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ

(надгранични стойности).
ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с значителен ефект – относно

редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни

сгради). Защита лечебно и учебно заведение.
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1.8. Мярка B53: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 100 м и височина 4 м
Стоматологична поликлиника, бул. “Русе”,
размери: 100 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – редукция в ошумената площ в района на анализ (надгранични

стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).

Защита лечебно заведение.
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1.9. Мярка B6: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 80 м и височина 4 м
ПГ “Облекло и текстил”, ул. "Д. Константинов"
размери: 80 m / 0.15 m / 4.00 m
Шумови контури район на анализ („конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – преди прилагане на противошумовата мярка.
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – редукция в ошумената площ в района на анализ (надгранични

стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).

Защита учебно заведение.
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1.10. Мярка B7: Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни
панели с дължина 140 м и височина 4 м.
ЦДГ-8 "Щурче", ул. "Пирот",
размери: 140 m / 0.15 m / 4.00 m
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Шумови контури район на анализ (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Вариант – след прилагане на противошумовата мярка.
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ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60 dBA).
Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Процентна промяна (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – редукция в ошумената площ в района на анализ (надгранични

стойности).

ОЦЕНКА ефект – население, разпределение на шумови контури (‘конфликтно представяне”, т. е. L24 > 60
dBA). Буферен район на анализ – с радиус 1 км! Промяна в бр. „жители” (редукция на шума)

Заб.: Мярка с умерен ефект – относно редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).

Защита учебно заведение.
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