IІI АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ІІI.2. ШУМ
Контрол на промишлените източници на шум.
Като екологичен фактор, шумът винаги присъства в жизнената среда на човека.
Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) предвижда опазването на околната
среда от шум да се постига чрез разработване и прилагане на мерки за избягване,
предотвратяване или намаляване на шума. Дейността на РИОСВ-Стара Загора обхваща
контрола, организацията на измерването, оценката и управлението на шума, излъчван в
околната среда от промишлени инсталации и съоръжения.
През 2020 г., съгласно графика за извършване на контролни измервания на нивата на
шум излъчван от промишлени източници, са проверени 4 обекта по утвърдена от МОСВ
методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от
промишлени предприятия и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.
Контролирани са обекти, намиращи се в промишлени зони, жилищни зони и в близост до
жилищни зони. Под засилен контрол са именно тези, които се намират в близост до
жилищни зони, с цел да се предотврати дискомфорта през различните части от денонощието
и вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Основната цел е ограничаването
и намаляването на вредното въздействие на шума, излъчван в околната среда, с цел
подобряване качеството на живот на населението. Контролните измервания на нивата на
шум са извършени съвместно от експерт на РИОСВ-Стара Загора и Регионална лабораторияСтара Загора към ИАОС. За отчетната 2020 г. са извършени 6 проверки на 6 обекти, от
които:
• 2 бр. планови проверки по утвърден годишен план на обекти и инсталации без
комплексно разрешително;
• 4 бр. обекти с контролен мониторинг на шум;
• Извършени са проверки на 25 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни, със
задължения за провеждане на собствен мониторинг на шум;
• 0 бр.- извънредни проверки по сигнали за завишени шумови емисии в околната
среда.
Контролирани са обекти, намиращи се в промишлени зони, жилищни зони и в близост
до жилищни зони. Основната цел е ограничаването и намаляването на вредното въздействие
на шума, излъчван в околната среда, с цел подобряване качеството на живот на населението.
Контролната дейност върху планираните обекти през 2020 г. е осъществена на 75%,
съгласно годишния график. Основната причина за неизпълнение на годишния план е
напускане, пенсиониране и продължителното боледуване на част от екипа, вследствие на
което и работата на направлението се осъществи в редуциран състав през календарната 2020
г. Контролът и приоритетите по отношение на фактор шум в най-голяма степен са свързани с
осигуряване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда.
За периода на отчетната 2020 година, 38 оператори представиха доклади от извършени
собствени периодични измервания на нивата на шум. Анализът от докладите показва
съответствие с регламентираните в Наредба №6/26.06.2006 г. гранични стойности на
показателите на шум.
През 2020 г. няма издадени Наказателни постановления, както и актове за установяване
на административни нарушения. Постъпил е 1 сигнал за завишени нива на шумови емисии.
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