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№ СЪДЪРЖАНИЕ СТР. 

1 ОПИСАНИЕ НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ (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) 
 

6 

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) 
 

13 

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) 
  

14 

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) 
 

20 

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)  
 

23 

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) 
 

37 

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

45 

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)  
 

61 

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) 
 

71 

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) 
 

77 

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) 

81 
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№ СЪДЪРЖАНИЕ СТР. 

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)  
 

83 

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)  
 

84 

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) 
 

85 

15 РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ  
(ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ) 

86 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Входна информация – налична в Община Русе 
 

П2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Картова информация („конфликтни карти”) 
 

П3 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Шумови бариери (кратка информация) 
 

П4 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Графични визуализации от изчислителния софтуер LimA за създаване на 
стратегически карти за шум в уголемен мащаб (цитирани в т. № 7 от проекта) 
 

П5 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - електронно приложение на файла – CD 
 

П6 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Резюме на плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на 
шума в околната среда на агломерация Русе информация за докладване до Европейската Комисия. 
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ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ 
СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА НА ШУМА В  

ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ 
 

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА НА 
ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ” на базата на Стратегическата 
шумова карта (СШК) е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в 
околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен период. Тези мерки трябва да се базират на случаите, 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. 
 Крайната цел 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 неговото избягване, предотвратяване или намаляване. 
 

А. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА ВЪРХУ ЧОВЕКА 
Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху 

населението в големите градове. Той засяга хората както физически, така и психически, 
смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Макар тези 
въздействия върху човешкото здраве да са известни отдавна, настоящите проучвания 
показват, че те се появяват при по-ниски нива на шума, отколкото преди се предполагаше. 
Шумът е свързан с много човешки дейности, но шумът от движението на пътния, 
железопътния и въздушния трафик е този, който има най-голямо въздействие. Това се 
явява проблем особено за градската среда: около 75 % от населението на Европа живее в 
големите градове, а потоците от трафик продължават да се увеличават. 

 
Шумът действа като стресов фактор и атакува почти всички органи и системи на 

човешкия организъм. Сред неблагоприятните фактори на урбанизираната среда той се 
отличава с разнообразното си влияние. В допълнение, въздействията на шума се 
увеличават, когато влизат във взаимодействие с други стресови фактори на околната среда, 
например замърсяването на въздуха и химикалите. Това особено важи за градските зони, 
където повечето от тези стресови фактори съществуват едновременно. 

Шумът оказва въздействие върху: 
 от страна на централната нервна система – нервна преумора, психични смущения 
в паметта,  раздразнителност;  
 от страна на вегетативната нервна система – усилен тонус, който може да доведе 
до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;  
 от страна на сърдечно–съдовата система – изменения в сърдечния ритъм 
(тахикардия), вазоконстрикция и други промени, които водят до повишаване на 
артериалното налягане;  
 от страна на дихателната система – изменение на респираторния ритъм;  
 от страна на храносмилателната система – забавяне на пасажа на храната в 
стомашно-чревния тракт и различни по степен и вид увреждания на стомаха и червата;  
 от страна на ендокринната система – изменение на количеството на кръвната 
захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма; 
 слуха – при над 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 8090 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 5080 dB(А) затруднява разбираемостта на говора; 
– Шумове с нива около 5060 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). 

 
Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях  
№ Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях  
Еквивалентно ниво на шума в dB(A)

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 

интензивен автомобилен трафик  
 

60 
 

55 
 

50 
 

60 
4 Територии, подложени на въздействието на 

релсов железопътен и транспорт 
 

65 
 

60 
 

55 
 

65 
5 Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 66 

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 
 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] 
 

Граничните стойности са в пълно съответствие с препоръките дадени от Световната 
здравна организация.  
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1. ОПИСАНИЕ НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ (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) 

 

 
 
Град Русе е разположен на площ от 127,124 км2. Височината му е 98 - 102 м над 

морското равнище. Климатът е умерено континентален. 
Дневните летни температури са средно 30°С. Зимните средни температури са в 

диапазона 0-0.5°С. 
Град Русе е с население 146 609 души (по данни от преброяване от 2011 г.). Русе е 

регионален и общински център, както и петият по големина град в България.  
Град Русе e значим икономически център, разположен по поречието на река Дунав в 

Североизточна  България по протежение на 11 км.  Русе е един стар български град, 
пристанище на река Дунав, който продължава да заема важно място в икономиката на 
България – в последното десетилетие основните промишлени браншове в Русе са 
химическия и текстилния. 

По своето местоположение Русе се явява важен национален транспортен, 
комуникационен и търговски възел. В Русе е единственият до момента мост над река Дунав 
- „Дунав мост“, построен през 1954 г., единственото съоръжение от подобен тип в българо-
румънския участък на река Дунав, свързващ Русе с румънския град Гюргево на 10 км 
разстояние. Той е най-краткият път до румънската столица Букурещ на 60 км разстояние.  

Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на р. Дунав. То е 
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и най-голямото пристанище в комплекса. Русе е измежду логистичните центрове с 
интермодални терминали, изграждани от Министерството на транспорта. В града се развива 
един от първите в България индустриални паркове. 

Централната част на града е известна с уникалната си архитектура от края на XIX-ти 
и началото на ХХ-ти век. Старите сгради са изпълнени със стиловете барок, модерн, 
неокласицизъм и сецесион, а фасадите са украсени с еркери, балкони, колони, пиластри, 
арки, скулптурни фигури, бюстове, монограми и гербове. Покривите са от галванизирана 
цинкова или медна ламарина, завършващи с кулички, ветропоказатели, гръмоотводи и 
красиви парапети. Стилът на много от тях е повлиян от виенската архитектура. През 1893 г. 
Русенската община приема правилник за строежа на частни сгради. В него се нарежда 
всички къщи по главната градска улица да бъдат украсени с „пластическа каменна 
декорация“. Често наричан „Малката Виена“, Русе спечели почетна награда за най-красив 
град в България през 2009 г. 

Южно от града е разположен хълмът Саръбаир с връх Левента, висок 159 м. Върху 
него се намира най-високата телевизионна кула в България- 204 м с антената. 

Град Русе се намира на голямата транспортна магистрала в Европа – река Дунав и е 
на кръстопътя на други важни транспортни коридори и пътища. Територията на град Русе се 
пресича от  европейските пътища: 
 Е70 – “Граница с Румъния – Русе – Цар Калоян – обходен път Разград – Шумен – 

Девня - Русе” и  
 Е85 –  “Русе – Бяла – В. Търново – Габрово – Казанлък – обходен път Стара Загора – 

Димитровград – обходен път Хасково – Маказа – граница Гърция”; 
както и следните коридори: 
 Транспортен коридор 7: „Майн — Рейн — Дунав“; 
 Транспортен коридор 9: „Хелзинки — Киев/Москва — Одеса/Кишинев — Букурещ — 

Русе — Стара Загора — Дедеагач на Бяло море“; 
 „Пътят на коприната“ – комбиниран транспорт на транзитни товари по линията Русе – 

Русе; 
 Коридор „ТРАСЕКА“ – Узбекистан – Азербайджан – Грузия – България – Европа; 

Територията се пресича от следните пътища на републиканската пътна мрежа: 
II-21 – “Русе – обходен път Тутракан – обходен път Силистра”; 
II-23 – “Русе – Червена вода – Кубрат – Исперих – обходен път Шумен”; 
II-53 – “Русе – Мечка – Новград – Свищов - Никопол”; 
III-202 – “Русе – Щръклево – Кацелово - Попово”; 
III-501 – “Русе – Иваново – Две могили - Бяла”; 
III-2001 – “Русе – Писанец – Ветово – Глоджево – обходен път Разград”. 
През територията на гр. Русе преминава и общинския път “Русе - Николово”. 

 
Река Дунав свързва града с десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн 

чрез каналните връзки на Западна и Централна Европа. 
Пристанище Русе е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка 

между три основни вида транспорт – воден, сухопътен и железопътен. На територията му са 
разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на България и ж.п. коловози, които го 
свързват с ж.п. мрежата на страната. Пристанище Русе е обособено като два терминала – 
Русе-изток и Русе-запад, както и централен пътнически кей. 

Автомобилния транспорт има съществено значение за икономическото и социалното 
развитие на гр. Русе, което се е запазило дългосрочно във времето. 

Община Русе има добре развита пътна и улична мрежа, както и транспортна 
инфраструктура за обслужване на пътникопотока по река Дунав. 

Първостепенната улична мрежа се изгражда от следните трасета: 

- Булевард „България“ – трасе ориентирано в посока “изток-запад” – високоскоростна 
градска магистрала, провежда транзитното входящо и изходящо движение по трасе 
E85 и вътрешните кореспонденции на относително голямо разстояние; 
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- Булевард „Христо Ботев“ – входящо и изходящо движение в посока Русе и връзка на 
южните райони с централната градска част; 

- Булевард „Цар Освободител“ – трасе в посока “север-юг”, което свързва централната 
градска част с РПМ (Е70 и Е85); 

- Булевардите „Тутракан“, „Липник“, „Трети март“, и улиците „Ген. Скобелев“, 
„Чипровци“, „Плиска“/„Доростол“, „Яребичина“, „Тулча“. „Потсдам“, „Борисова“, 
„Стефан Стамболов“, „Николаевска“, „Мидиа-Енос“, „Неофит Бозвели“, „Шипка“, 
„Панайот Хитов“ и ул. „Пристанищна“ и „Св. Д. Басарабовски“  – свързват 
централната градска част с жилищните райони и промишлените зони. 

На 17 км от Русе е разположено гражданското Летище Русе в село Щръклево, което 
въпреки, че в момента не функционира, би могло да бъде възстановено отново за редовни 
вътрешни и международни търговски и пътнически полети. 
 

Основните източници на шум, свързани с превишаване на граничните стойности на 
даден показател за шум са: основно - автомобилния трафик и частично – железопътния 
трафик. От проведените измервания/изчисления в 60 точки/пункта: под 55 dB(A) – 1 бр.; 
между 55 – 60 dB(A) – 2 бр.; между 60 – 65 dB(A) – 13 бр.; между 65 – 70 dB(A) – 29 бр. и 
между 70 – 75 dB(A) – 15 бр. Данните са дадени в табл. 1.1 
 Броят на сегментите на пътните трасета от категории M, L, N, A, B, C, D и Е - е 1187, а 
броят на сегментите от категория F - e 2364. 
 При разработването на Стратегическата карта за шум на агломерация Русе, екипът 
на СПЕКТРИ ЕООД проведе целенасочени измервания на шум в околната среда и 
верификационен съпоставителен контрол в 60 бр. измервателни пункта в гр. Русе (Вж. 
резултантните данни в Табл. 1.1. 

В интервала 65 - 69 dB(A) нива на шум са установени (при проведените контролни 
измервания в 60 точки) и при проведените изчисления за дневен период в участъци по 
следните основни булеварди и улици: бул. „Цар Освободител“, бул. „Хр. Ботев“, бул. „Сент 
Уан“, бул. „Ст.Стамболов“, бул. „Ген. Скобелев“, бул. „Мидиа Енос“, бул. „Борисова“, бул. 
Гоце Делчев“, бул. „Николаевска“,  ул. „Шипка“, ул. „Чипровци“, ул. „Тича“, ул. „Плиска“, ул. 
„Петрохан“, ул. „Дондуков-Корсаков“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „П. Хитов“, ул. „Васил 
Левски“.  

В интервала 70 - 75 dB(A) нива на шум са установени (при проведените контролни 
измервания в 60 точки) и при проведените изчисления за дневен период в участъци по 
следните основни булеварди и улици: бул. „България“, бул. „Липник“, бул. „Съединение“, 
бул. „Цар Освободител“, бул. „Ст. Стамболов“, бул. „Борисова“, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Тулча“, 
ул. „Потсдам“, ул. „Доростол“. 
 

Нивата на шум от железопътен трафик са със стойности под границата на пределно 
допустимите (Вж. акустична визуализационна извадка за показателите на шума L24 и Lнощ 
за източник на шум „Ж.П. трафик“). Въпреки това, с оглед на факта, че ж.п. трасетата 
минават и през зони с комбинирано акустично натоварване е налице повишено възприятие 
за шумност (с паралелно въздействие от автомобилен трафик), което при едно евентуално 
бъдещо железопътно инфраструктурно развитие следва да се взима в предвид още на етап 
„Предпроектно инвестиционно обследване“ и етап „Проектиране“.  

 
Резултантните данни са показани по-долу на Фиг. 1.1 – 1.5. 
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Фиг.1.1 Акустична визуализационна извадка - L24, източник „Ж. П. трафик“ 
 
 

 
Фиг.1.2 Акустична визуализационна извадка - Lнощ, източник „Ж. П. трафик“ 
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Фиг.1.3 Изчислителни точки, локализирани до ж. п. линия (бул. Родина, ж. п. гара) 
 

 
Фиг.1.4 Изчислителни резултати в дефинираните точки на въздействие –  
за източник „Пътен трафик“ 
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Фиг.1.5 Изчислителни резултати в дефинираните точки на въздействие –  
за източник „Ж.П. трафик“ 
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Табл.1.1 Съпоставка между измерените и изчислените нива на шум в контролните точки 

Пункт Наименование / Адрес 
Реални 

 измерв. 
Изчисл.

LimA 
LАeq, dB Leq, dB 

Z2 Младежки парк - Пешеходна зона 38.9 41.81 
A09 ул. "Мостова" с/у №5 56.4 56.48 
A08 ул. "Майор Узунов" №10А 61.7 58.91 
A03 ул. "Проф. Ас. Златаров", с/у вх. на НОИ и вх. на Сити Банк 58.9 60.64 
Z1 ул. "Съединение",  Паметник на незнайния воин 57.8 60.8 
А01 Градинка РИОСВ, ул. "Църк. Независимост" и бул. "Придунавски" 58.7 61.57 
A19 бул. "Рига", с/у ЦДГ "Детелина" 63.1 61.97 
Z3 Пл."Е.Канети": бул."Славянски", бул."К.Иречек", бул."Александровска" 65.0 61.97 
B03 бул. "Николаевска", до Стомат. Поликл. и Читалище "Ан. Кънчев" 59.5 62.13 
A12 ул. "Студентска"  , с/у бл. "Борислав" и ул. "Борислав" 62.8 62.37 
B24 ул. "Зорница",  м/у бл. 312 и  бл. 401 65.0 62.55 
B07 ул. "19-ти Февруари", м/у ул. "Криволак" и ул. "Света Гора" 61.7 62.57 
A01b бул. "Придунавски",  №10, м/у ул. "Л. Каравелов" и ул. "Н. Палаузов" 65.3 63.02 
B20a бул. "Гоце Делчев" №12 (изк./спус. Наклон) 61.1 63.87 
B20b бул. "Гоце Делчев" №12 (изк./спус. Наклон) 64.3 63.87 
B18 ул. "Васил Левски" ,  до бистро "Sixth sense" и бл. 1 64.1 65.44 
B19 бул. "Гоце Делчев",  с/у автосервиз "Долис" 63.3 65.56 
B08c бул. "Борисова", м/у ул. "Св. Георги" и ул. "Т. Каблешков" 65.1 65.79 
A23 ул. "Чипровци" №21, с/у ОУ "Олимпи Панов" 62.9 65.8 
A22 ул. "Тича" , с/у края на бл. 208* 65.4 65.96 
B23 ул. "Васил Левски",  с/у бл. 115 68.5 66.07 
А02 бул. "Цар Освободител", паметник "Стефан Караджа" 65.1 66.11 
A14 ул. "Плиска", до бл. Ниш  с/у Дезинфекционна  станция 67.5 66.47 
B16b бул. "Цар Освободител", с/у Рест. "Веселото село" 63.7 66.56 
B16c бул. "Цар Освободител", м/у бул. "Николаевска" и бул. "Боровска"  63.8 66.80 
B16a бул. "Цар Освободител", пред ВУ "Земеделски колеж" 64.6 66.92 
B01 бул. "Мидия Енос", м/у бул. "Ст. Стамболов" и бул. "Николаевска" 65.9 66.93 
B06 бул. "Николаевска", до пл. "Васил Левски"  66.3 66.94 
B10 ул. "Неофит Бозвели" №22, м/у бул."Борисова" и ул. "Видин" 66.5 67.16 
B12 ул. "П. Хитов", м/у ул. "Муткурова" и ул. "6-ти Септември" 67.1 67.17 
B09 бул. "Ген. Скобелев", м/у ул. "д-р П. Берон" и ул. "Проф. А. Златаров" 67.7 67.29 
Z4 ул. "Дондуков-Корсаков", м/у ул. "Ив. Вазов и бул. "Ген. Скобелев" 65.0 67.38 
B11 бул. "Неофит Бозвели", м/у ул. "Муткурова" и ул. "6-ти Септември" 64.5 67.43 
A24 ул. "Петрохан" №26 69.7 67.74 
B15 бул. "Цар Освободител", с/у ул. "Георги Бенковски" (Венто конф.) 65.2 67.91 
А04 бул. "Цар Освободител" с/у №50 69.3 68.09 
A06 ул. "Цар Освободител" №37 - зел. площ, с/у "Англ.Магазин"  71.1 68.15 
A13 ул. "Доростол" №64, градинка църк. "Успение Богородично" 65.5 68.53 
A25 ул. "Шипка" №63  69.2 68.6 
A21 ул. "Чипровци" , пред бл. 44 68.5 68.65 
A11 ул. "Плиска" с/у №17 - ОББ Банк ,   до кафе "Филаделфия" 67.8 68.97 
B08b бул."Борисова", м/у ул."Мария Луиза" - "П.Хитов", с/у ул."Н.Здравков" 66.9 69.03 
B02 бул. "Стефан Стамболов" (изк.наклон),  до бул. "Мидия Енос" 66.8 69.19 
B04 бул."Сент Уан", ул. "Екзарх Йосиф (изк./спус. наклон) 69.8 69.45 
B14 бул. "Хр. Ботев", до бул. "Цар Освободител" 66.7 69.75 
B17 бул. "Христо Ботев",  до OMV, с/у бл.112 67.9 70.09 
A18 бул. "Липник" №76, бл. Чайковски, с/у "Мегахим" 67.6 70.52 
B08а бул. "Борисова", м/у бул. "Ген. Скобелев" и ул. "Сливница" 68.5 70.66 
A10 ул. "Доростол" №8, глуха пресечка на ул. "Шейново" 68.0 70.68 
B13a бул. "Цар Освободител", м/у ул. "П. Хитов" и ул. "Мария Луиза" 67.9 70.86 
B05 бул. "Стефан Стамболов", м/у ул. "Места" и ул. "Тунджа" 71.5 70.98 
A17 бул. "Липник", с/у Била 68.7 71.47 
A16 ул. "Потсдам", портал на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД 69.1 71.48 
B13b бул. "Цар Освободител", с/у ул. "Мария Луиза" - СОУ "Й. Йовков" 68.8 71.73 
A15 ул. "Тулча", м/у бл. Добруджа, бл. 49* с/у бистро "Алексима"  69.2 71.84 
A07 бул. "Съединение"  №13Б с/у  маг. "Бариери и автомати" 70.1 72.48 
A05 бул. "Липник" м/у бенз. "Еко" и "Кауфланд" 69.6 72.51 
B21b бул. "България", с/у ОУ "Алеко Константинов" 72.6 73.2 
A20 бул. "България" , пред бл. 144* 76.3 73.7 
B21a бул. "България" пред ОУ "Алеко Константинов" 72.3 74.2 
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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 агломерация Русе, 
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 план 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. 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 – Русе. 
 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 община Русе са 

автомобилния и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната 
територия на града преминават участъци от основни национални и международни 
автомобилни и железопътни трасета. Промишлеността е обособена в две зони - източна и 
западна, като преобладават предприятия на леката, хранително-вкусовата и химическата 
промишленост, машиностроене, корабостроене и др. 

Към момента на разработване на настоящия документ, Община Русе 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-Русе извършва 

дългогодишни измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена „Програма за 
мониторинг на шума в урбанизираната територия на град Русе” (т. нар. “квази мониторинг по 
схема / методика” (РЗИ – Русе). 
 Извлечение от „ДОКЛАД НА РЗИ – РУСЕ ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА 
ГРАД РУСЕ” е дадено по-долу: 

 
Пунктовете, в които РЗИ извършва мониторинг на шума в урбанизираната територия 

на гр. Русе, са 30 на брой, отговарящи на изискванията, посочени в Методиката на 
Министерство на здравеопазването за определяне на броя, разположението и 
разпределението им, както и периодичността на измерванията и/или изчисленията на 
шумовите нива. 

Според разположението си пунктовете се разделят на: 
- пунктове в територии, прилежащи към пътни трасета - 13 бр.; 
- пунктове в територии с промишлени източници на шум - 7 бр.; 
- пунктове в територии, подлежащи на усилена шумозащита - 10 бр.  
Наблюдаваният показател е Дневно ниво на шума Lден. Периода на извършване на 

измерванията е от 01 май до 30 октомври (летен период), трикратно в работни дни (Фиг.3.1).  
При анализиране на измервателните резултати за 2012 г. спрямо 2011 г. се открояват 

следните основни тенденции: 
– По броя на преминали МПС и средните еквивалентни нива: 

В 8 пункта се наблюдава увеличение, а в 20 пункта има намаление в броя на 
преминалите МПС. С най-голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул. 
„Христо Ботев“, бул. „Липник“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“, бул. „България“, 
ул. „Тулча“, ул.  „Плиска“ и ул. „Хан Крум“. 

– По максималните, средните и минималните еквивалентни нива: 
 В максималните си нива шумът е увеличен в 4 пункта и намален в 26. В средните си 
нива шумът е увеличен в 5 пункта и намален в 25. В минималните си нива шумът е увеличен 
в 3 и намален в 27 пункта. 

– По установените средно еквивалентни нива: 
 От таблицата се вижда, че в диапазона под 58 dB има 3 пункта. В диапазона 58 – 62 
dB има 3 пункта, в диапазона 63 – 67 dB има 15 пункта,  в диапазона 68 – 72 dB има 8 
пункта, в диапазона 73 – 77 dB има 1 пункт.  

– Проникващ шум: 
 В 4 пункта има намаление на проникващия шум, а в 6 той се увеличава. Шумовите 
нива са над съответните допустими норми, с изключение на тези в ЦДГ „Русалка“, СОУ 
„Христо Ботев“, ОУ „ Братя Миладинови“ и ЦДГ „Слънце“. 
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Фиг. 3.1 Резултати за нивата на шума в пунктовете на РЗИ – Русе 
 
 В града са обособени четири функционални зони, подлежащи на усилена 
шумозащита, около: 

– ДКЦ 2; - МГ "Баба Тонка"; – „МБАЛ Русе” АД; – СОУ "Възраждане". 
При определянето им е взето предвид местоположението, характера на дейността 

върху терените и трафика на транспортните средства, преминаващи в близост като основен 
източник на шум в градската среда. Измерванията са провеждани три пъти на ден, в три 
различни точки на всяка улица, два дни. 
 След направената шумова характеристика на града и на отделните функционални 
зони е видна необходимост от привеждане на жизнената среда към оптимални условия за 
по-добро здраве на неселението, което се ограничи максимално или забрани 
преминаването на тежкотоварни МПС по съответната пътна артерия, в непосредствена 
близост до обекти, изискващи тих режим. 
 
ИЗВОДИ 
3.1. Броят на преминалите моторни превозни средства за настоящата година, има 

тенденция за намаляване 
3.2. Нивата на шума при наблюдаваните пунктове се разпределят, както следва: 
3.2.1. пунктове върху територии прилежащи към пътни трасета: 
 над граничните стойности – 13;  под граничните стойности – 0. 
3.2.2. пунктове върху територии с промишлени източници: 
 над граничните стойности – 3;   под граничните стойности – 4. 
3.2.3. пунктове върху територии подлежащи на усилена шумозащита: 
 над граничните стойности – 6; под граничните стойности – 2. 
 в това число тихи зони: 
 над граничните стойности – 1; под граничните стойности – 1. 

Съпоставка на еквивалентните нива на шума на пунктовете на РЗИ в град РУСЕ

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАННИ - РЗИ РУСЕ

Le
q
, d
B
(A
)

2008 г. 2009 г.

2010 г. 2011 г.

2012 г.



 
 

„План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе“ 
стр. 16/86 

 От общо 30 пункта: над граничните стойности – 23; под граничните стойности – 7. 
3.3. Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 5 пункта и намалено в 25. 
3.4. Преобладаващият шум на гр. Русе е в диапазона 63 - 67 dB – 15 пункта,  

68 - 72 dB – 8 пункта и  73 - 77 dB – 1 пункт. 
3.5. Функционалните зони са подбрани в зависимост от характера на дейност на сградите в 

тях – обекти, подлежащи на усилена шумозащита: здравни и учебни заведения 
3.6. Във всяка функционална зона се очертава по една шумна улица. 
 

 
Фиг. 3.2 Изменение на нивата на шум в пунктовете на РЗИ - Русе 
 
 На графиката на фигура 3.2 е дадено разпределението на пунктовете по диапазони 
за последния петгодишен период (2008 – 2012 г.). През предишните три години най-голям е 
бил броят на пунктовете със средни шумови нива в диапазона 68-72 dB(А). Важно е да се 
отбележи, че през 2012 г. има намаление на броя на пунктовете в този диапазон и 
съответно увеличение на тези в диапазона 63-67 dB(А). Като цяло акустичната обстановка в 
града остава непроменена за последните пет години, с почти еднакъв брой пунктове в 
различните диапазони. В по-голямата част от контролните пунктове измерените средни 
еквивалентни нива на шум надвишават граничните стойности. Следва да се отбележи, че се 
наблюдава намаление на броя на пунктовете в диапазона 73-77 dB(А), като за 2012г. има 
само един пункт, в който е отчетено ниво на шума в този диапазон. 
 Поради естеството на мониторинг от периодичен тип (не 24-часов), получените 
измервателни данни за годините от РЗИ-Русе са индикативни, но недостатъчни за цялостен 
анализ и дефиниране на съответни мерки за редукция и управление на шума в град Русе. 

Извлечение от „Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Русе” по 
отношение на фактора шум е дадено по-долу: 
 

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе организира извършване на 
измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлени 
инсталации и съоръжения в областите Русе, Разград и Силистра.  

Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на 
инспекцията обхваща около 90 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от 
дейността им.  

Пунктове  РЗИ РУСЕ - разпределение  2008 - 2012 г.
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По-голяма част от промишлените предприятия в района на инспекцията са 
разположени в производствено-складови зони или извън населените места, така че 
влиянието на излъчвания от тяхната дейност шум върху населението е минимално. 
Допустимите гранични нива на шум за тях са 70 dB(А) съгласно Наредба 6/2006 г. 

Разположението на обектите, в които са извършени контролни замервания на шум 
през 2011г., в зависимост от устройствената зона е както следва – в производствено 
складова зона - 13 предприятия, в централни градски части - 5 предприятия и в жилищна 
зона - 1 предприятие. 

Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2011 г. са извършени 
контролни проверки за нивата на шум в 18 промишлени обекта. Установено е, че с 
изключение на „Арда-Русе” ООД инсталациите излъчват шум в околната среда с нива, не 
превишаващи граничните.  

През 2011 година в РИОСВ-Русе е депозирана поредната жалба за високо ниво на 
шум от дейността на предприятието за производство на дамска конфекция „Арда-Русе” 
ООД, което се намира в централна градска и граничи с жилищна зона. За същото 
нарушение фирмата е санкционирана през 2009 г. и през 2010 г.  

Следствие на засиления контрол и увеличаващите се суми в наказателните 
постановления, „Арда-Русе” ООД 2010 г. извърши подмяна на климатично-вентилационната 
система на втори етаж от сградата, а през 2011 г. демонтира и тази от трети етаж, като по 
този начин намали значително нивата на излъчвания шум в приемливи граници. 

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в контролирания от 
РИОСВ Русе регион през 2011 г. е, че проверените промишлени обекти с изключение на 
„Арда-Русе” ООД и „Подстанция Център”, към „Е.ОН България Мрежи” АД, не са 
превишавали граничните нива на шум, съгласно Наредба 6/2006г., следствие на 
редуцираната дейност и осъществявания от РИОСВ Русе периодичен мониторинг. 
При извършените измервания на нивата на шум по Плана за 2011 година е установено, че:  

 фирма Спарки” АД, гр. Русе, при която през 2008 г. е констатирано превишение, е 
намалила обема на своята дейност, което е довело до намаляване на шума в мястото на 
въздействие пред най-близката жилищна сграда под нормативно определените 55 dB(А) 
(измерено е 53,6 dB(А).  

 от фирмите „Уни Медия” ЕООД и “България Куверт” ООД, от които е имало жалба по 
отношение на излъчвания шум, втората е изнесла дейността си извън България, което е 
довело до намаляване на излъчвания шум в границите на нормативно определените.  

В контролната дейност през 2011 г. са извършени проверки нивата на шум за пръв 
път на  „Фибран България” АД, Не беше констатирано превишение на граничните нива на 
шум.  

Проверката на представените данни в докладите от собствени периодични 
измервания (СПИ) на нивата на шум от предприятията, в чиито комплексни разрешителни 
има изискване за такова през 2011 г. не се констатират превишения на граничните нива.
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Табл.3.1 Ниво на шума в контролните пунктове на РЗИ за периода 2008 – 2012 г. 
 
№ по 
ред Наименование 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Laeq1, dB(A) Laeq1, dB(A) Laeq1, dB(A) Laeq1, dB(A) Laeq1, dB(A) 

1 Бул. „България” 96, ОУ „Алеко Константинов” 73,3 73,5 74,2 74,3 70,4 
2 Ул. „Борисова” 36, Медицински център 1 66,9 68,3 68,4 68,7 66 
3 Ул. „Скобелев” 40А, РИОКОЗ 70,5 70,3 70,2 70,2 68,6 
4 Ул. „Мария Луиза” 29, Арда АД 67 64 63,1 63,4 56,5 
5 Ул. „Плиска” 4, ж.б. „Преслав” 69,1 69,1 69,1 69,2 68,9 
6 Ул. „Плиска” 122, ж.б. „Родопа” 66,3 66,6 67,1 66,5 65,6 
7 Ул. „Доростол”, ДСХ „Възраждане” 67,8 67,3 68 67,7 65,6 
8 Ул. „Хан Крум” 11, Ул. „Хан Крум” 11 69,5 69,4 69,4 69,4 67,9 
9 Бул. „Цар Освободител” 108, ж.б. „Цар Освободител” 108 76,8 74,2 70,6 69,7 67,2 
10 Бул. „Липник” 62, ж.б. „Ангел Главчев” 69,2 69,1 69 69,1 68,7 
11 Ул. „19-ти Февруари”, Ул. „19-ти Февруари” 60,2 63,1 63,6 63,2 54,7 
12 Ул. „Сент Уан”, ул. „Чепино” 4 72,3 72,1 71,9 71,9 71,6 
13 Ул. „Николаевска” 52, ж.б. „Яребична” 69,7 69,5 68,8 68,8 68,5 
14 Бул. „Трети март” 44, Приста Ойл АД 70,7 70,3 70,5 70,7 62,9 
15  Ул. „Студентска”, РУ „А. Кънчев” 63,4 64,2 64,5 64,6 63,9 
16 Ул. „Чипровци” 28, ж.б. „Фридрих Енгелс” 62,4 63,2 63 63,5 63,7 
17  Младежки парк, Розариум 38,3 38,3 38,7 38,7 39,1 
18  Бул. „Липник” 110, ж.б. „Славия” 67,9 68,2 68,2 68,3 67,9 
19  Бул. „Съединение”, ПГДВА 67,5 67 67,3 67,7 67,1 
20  Ул. „Тулча” 6, ж.б. „Добруджа” 68,9 68,5 68,7 68,6 67,3 
21  Ул. „Панайот Хитов”, ж.б. „Афродита” 69,5 69,3 69,1 69,2 66,6 
22  Тиха Зона, ДВД „Приста” 47,4 47 48 48,8 45,8 
23  Ул. „Бозвели” 22, ж.б. „Вяра” 67,2 68,9 68,2 68,6 65,8 
24  Ул. „Николаевска” 74, АГ Комплекс 62,1 60,4 60,4 60,3 58,2 
25  Бул. „Трети март”, „Фазан” АД 70,5 70,5 70,5 70,4 70,2 
26  Бул. „България” 154, Бул. „България” 154 73,2 73,1 73,7 73,9 74,3 
27  Бул. „Христо Ботев”, ДМД 65,5 65,1 65,5 65,7 58,4 
28  Бул. „Тутракан”, Захар Био АД 64,8 65,2 65,4 65,9 65 
29  Бул. „Христо Ботев” 1, СЕТ АД 64,8 64,6 65,3 65,5 72,1 
30  Ул. „Тича” 14, Н. Киров АД 66 63,9 64,3 64 63,3 
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Табл.3.2 Разпределение на нивото на шума в контролните пунктове на РЗИ за периода 2004 
– 2012 г. 
№ по 
ред 

Общ брой на 
пунктовете 

Година 
Диапазон dB(А) – бр. пунктове 

До 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 83
 30 2004 1 0 10 18 1 0 0 
 30 2005 1 0 11 18 0 0 0 
1 30 2006 1 0 8 20 1 0 0 
2 30 2007 0 2 3 23 2 0 0 
3 30 2008 2 3 12 10 3 0 0 
4 30 2009 2 1 11 13 3 0 0 
5 30 2010 2 2 10 14 2 0 0 
6 30 2011 2 1 11 14 2 0 0 
7 30 2012 3 3 15 8 1 0 0 
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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 водните 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 
трайно 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; 
- Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост 

(особено по най-ошумените трасета – основните булеварди и отсечки на агломерация Русе); 
- Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и 

въвеждане на Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за 
превозните средства, движещи се в агломерация Русе; 

- 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; 

- Пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума, наличие 
на некачествени пътни настилки, 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 се в агломерация Русе; 

- 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. 

От друга страна, оценката на Общия устройствен план на Русе показва, че пътната 
мрежа е с претоварено движение в резултат на нарастване на моторизацията за последните 
5 години. Задръстванията са голям градски проблем на Русе, а оттам и нарастване на 
шумовото замърсяване в резултат на движение в режим на постоянно тръгване и спиране. 
 
 Съществен фактор върху ошумяването  на Община Русе от пътен трафик е 
натовареността на кварталните и локалните улици. По-долу е дадена извадка от СШК на 
Община Русе - Шум пътен трафик L24 и 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.  

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 Русе, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на шумово 
замърсяване. 
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 Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление. 
Специфично за развитието на гр. Русе е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и 
забавление и зоните за обитаване.  
  
 Визуализация на резултати от конфликтно представяне на надграничното - 
ошумяване в резултат от дейността на източник „пътен трафик“:  

 

 
 
Фиг.4.1 Източник пътен шум, конфликтно представяне L24, dB(A) 
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Фиг.4.2 Източник пътен шум, конфликтно представяне Lнощ, dB(A) 
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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 Русе, съответстват на препоръчителните от 
Европейската комисия (Директива 2002/49/ЕС). 

Изчисленията на СШК са извършени със софтуер LimA: – за пътен трафик съгласно 
стандарта XPS31-133 (препоръчан от Директива на ЕС  2002/49/ЕК в нейния Анекс II);  
– за железопътен трафик съгласно стандарта 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 съгласно метода “ECAC.CEAC Doc 
29”; – за промишленост съгласно метода за изчисление ISO 9613-2 /+ ISO 8297Q 1994 + EN 
ISO 3744Q 1995 + EN ISO 3746Q1995/ (междинния метод за изчисление, който се 
препоръчва от Директива на ЕС  2002/49/ЕК в нейния Анекс II). 

Изчисленията са извършени при следните общи параметри: 
 изчисления на картите на шума на височина 4 м (Наредба N° 6 / 26.06.2006 г.,  
 ДВ бр.58 от 18.07.2006г.); 
 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 модел на град Русе, включващ терен водни площи, пътни и 
железопътни трасета, булеварди и улици, специални и жилищни сгради, промишлени сгради 
и промишлени предприятия. 

Използвани  са  препоръките  на  Ръководство  за добра практика за изготвяне 
на стратегически шумови карти и предоставяне  на свързаните данни за шумова 
експозиция (разработена от работната група за шума към ЕС – WG-AEN, 13.01.2006). 
 
5.1 Автомобилен трафик 
 

Данните за пътният трафик в Град Русе са формирани на базата на данни за 
автомобилния трафик съгласно „Проект за общ устройствен план на община Русе, 2010 г.“ и 
данни, от извършени измервания на нивата на шум и преброявания на автомобилния 
трафик в 60 точки, разпределени по отделните категории булеварди и улици и в тихи зони 
по 1 час дневно (в интервала 10:00 – 16;00 ч.): 

Измерванията в 60-те точки са извършени на места, където автомобилният трафик 
определено се счита за основен източник на шум, като точките са разпределени в града, 
така че да се съберат данни от всяка част на всеки район. 

Данните от измерванията са въведени локално за 60-те точки в компютърния модел 
за тази част от пътя, която се намира точно пред всяка от тях. При изчисленията на картите 
на шума се вземат предвид действителните нива на шум, генерирани от движение на МПС. 

От проведените измервания и преброявания на трафика, на базата на прогнозния 
трафик в ОУП, е определен средния брой леки и товарни автомобили, които да се вземат 
под внимание, за всеки час от всеки от трите периода (т.е. 7-19 h, 19-23 h и 23-7 h). От 
измерванията и преброяванията са изведени 8 категории пътища по отношение на трафика: 

– „Градска скоростна магистрала”(M); – „Извънградска магистрала”(L); 
– „Градски главен път”(A); – „Градски централен път”(B); – „Градски малък път”(C); 
 – „Улица”(D);  – „Свързващ път”(E); – „Локална улица”(F).  Въведени са ½ категории 
(M/2, M/2, A/2 и B/2) за градските булеварди (градски магистрали) за участъците, 
където се разделят платната с междинна ивица (зелена площ). 
Отчитат се вида и състоянието на пътните настилки (асфалт, паваж, оценка на 

експлоатационното състояние). 
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Табл. 5.1  Дефиниране на пътния трафик за категориите пътища и улици 
 

РУСЕ - КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПЪТЕН ТРАФИК – ДЕФИНИРАНЕ В LimA

Категоризация на 
пътищата и улиците 

 

Traffic 
data 

Леки авт. (LIGHT 
VEHICLES/HOUR) Ско-

рост 
 

SPD 

Тежки авт. (HEAVY 
VEHICLES/HOUR) Ско-

рост 
 

SPD 
CATEGORY 

 КАТЕГОРИЯ 

ДЕН
Day

Eve-
ning

НОЩ
Night

ДЕН 
Day 

Eve-
ning 

НОЩ
Night

12 h 4 h 8 h km/h 12 h 4 h 8 h km/h

Пешеходни улици 
и алей S - 0 0 0 - 0 0 0 - 

III, IV, V, VI кл.  
Локални улици F (-) 35 10 5 35 2 0 0 30 

III кл. – връзки с  
улици и артерии E (-) 104 30 15 40 10 2 0 35 

IIIБ клас - районни 
артерии D (-) 208 60 30 45 31 6 1 40 

IIIА клас - районни 
артерии C (-) 417 119 60 45 63 12 3 40 

II клас - градски 
магистрали B (B/2) 834 238 120 50 166 36 12 45 

I клас - градски 
магистрали A (A/2) 1250 358 178 55 250 54 18 50 

I клас - скоростни 
градски магистрали 

L (L/2) 500 143 71 80 126 29 11 70

M (M/2) 1000 286 143 80 250 58 22 70

  

5.2 Железопътен транспорт 
 

Трафикът на движение на железопътния транспорт е определен на база средна 
годишна стойност по разписанието на БДЖ за отделните части на денонощието – ден, вечер 
и нощ за 2010 г. 

Извършени са измервания на шума на място във Русе покрай ЖП релсите, за 
установяване на нивата на шум при преминаване на влакове. 

Данните от измерванията са въведени локално в компютърния модел за точката на 
измерване. При изчисленията на картите на шума се вземат предвид действителните нива 
на шум, генерирани от движение на влакови композиции.  

Отчитат се: интензивността и скоростта на товарните и пътническите влакови 
композиции; брой вагони и обща дължина на влаковата композиция; категории влакове; вид 
на железопътните линии; гари и спирки; локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни 
терминали. 
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Табл. 5.2  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път 

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

НАИМЕНОВАНИЕ ОЗН. Катег. Скорост Лок/Ваг ОБЩО ДЕН ВЕЧЕР НОЩ 

Ж.П. ТРАФИК 2010 г. TREN <CAT> <VMX> <NLW> ДЕН <ND> <NE> <NN> 

ВЛАКОВЕ     km/h Брой Брой Брой Брой Брой 

Пътнически влак 
(Локом. +10 вагона) PND_1 3 60 1 10 12 5 4 3 

Пътнически влак 
(Локом. +10 вагона) PND_2 3 60 1 10 29 13 8 8 

Пътнически влак 
(Локом. +10 вагона) PNЕ_4 3Е 60 1 10 15 8 4 3 

Пътнически влак 
(Локом. +10 вагона) PNЕ_5 3Е 60 1 10 29 13 8 8 

Труд.служебен влак 
(Локом. +1 вагон) PSD_1 3 50 1 1 3 2 1 0 

Труд.служебен влак 
(Локом. +1 вагон) PSD_3 3 50 1 1 1 1 0 0 

Труд.служебен влак 
(Локом. +1 вагон) PSD_2 3 50 1 1 3 6 3 2 

Изолиран локомотив
(Локом. +0 вагона) PLD_1 3 50 1 0 5 2 2 1 

Изолиран локомотив
(Локом. +0 вагона) PLD_2 3 50 1 0 12 0 6 6 

Изолиран локомотив
(Локом. +0 вагона) PLE_3 3E 50 1 0 2 1 1 0 

Изолиран локомотив
(Локом. +0 вагона) PLE_4 3E 50 1 0 5 3 1 1 

Изолиран локомотив
(Локом. +0 вагона) PLE_4 3E 50 1 0 5 3 1 1 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FND_1 3 40 1 20 30 18 6 6 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FND_3 3 40 1 20 8 5 1 2 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FND_2 5D 40 1 20 7 1 3 3 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FNE_3 3 40 1 20 11 10 1 0 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FNE_6 3 40 1 20 6 5 1 0 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FNE_4 3 40 1 20 13 10 1 2 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FNE_5 3 40 1 20 18 11 4 3 

Товарен влак 
(Локом. +20 вагон) FND_6 5d 40 1 5 2 1 1 0 

 
Табл. 5.3  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път 
РУСЕ - Ж.П. ТРАФИК, ПАРАМЕТРИ (LimA) 
Ж.П. ЛИНИЯ <NRL> ОЗНАЧЕНИЕ 
Ж.П. Линия Русе Разпред. – Гюргево (Румъния) PND_1, PSD_1, PLD_1, FND_1 
Ж.П. линия Русе Разпред. – Русе-Север PSD_3, PLD_3, FND_3 
Ж.П. линия Пост Доростол – Гара Русе – Русе Разпред. PND_2, PSD_2, PLD_2, FND_2 
Ж.П. линия Пост Доростол – Русе Запад – муз.Транспор. PLE_3, FNE_3, FNE_6 
Ж.П. линия муз.Транспор. – Русе Разпред. PLE_3, FNE_6, FNE_6 
Ж.П. линия Русе Разпред. – Образцов Чифлик / Каспичан PNE_4, PLE_4, FNE_4 
Ж.П. линия Пост Доростол – Горна Оряховица PNE_5, FNE_5 
Ж.П. линия Русе Разпред. – Товарна гара (Индуст. зони) PLE_3, FND_6 
Ж.П. линия Русе Разпред. – Гара Русе Изток PLE_3, FND_6 
Ж.П. ТРАСЕ  ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB>1 (ЕДИН./ДВОЙНИ ТРАВЕРСИ) 
Геометрия <RQ> 1(лин) ТИП Ж.П. ТРАСЕ  <MSW> 2a (НАСТАВНИРЕЛСИ) 
Рег. <REG> RLM2_TAB ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB> 1 (ЕДИН./ДВОЙНИ ТРАВЕРСИ) 
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5.3 Воден и Въздушен транспорт 
 
Воден транспорт 
Съгласно Директива 2002/49/ЕС водният транспорт не представлява основен 

източник на шум в околната среда, поради което не е необходимо разработването на 
отделна шумова карта за този вид транспорт. Обект на изследване по отношение на 
натоварване на акустичната среда, в резултат на водния транспорт са само пристанищата, 
които се разглеждат като част от промишлените източници. 

Екип на СПЕКТРИ ЕООД осъществи детайлно “проучване на място” на ситуираните в 
сервитута на град Русе пристанищни комплекси. Реализирани са акустични измервания за 
определяне на обща звукова мощност на обектите. Поради значителната флуктоация в 
дейността, както и поради реалната невъзможност за стандартизирано валидиране на 
измерванията не е получен сумарен резултат за присъщата звукова мощност. Поради което 
не са интегрирани симулационни данни за източници “пристанищни терминали град Русе” и 
съответно не са презентирани резултати за източник “воден транспорт”. 

От направеното проучване и обследване, е установено, че шумовото въздействие от 
воден транспорт е моментно / краткотрайно за отделните части на денонощието и не оказва 
влияние върху общото шумово въздействие в околната среда. 
 

Въздушен транспорт 

Летище Русе е спряно от експлоатация и няма ошумяване от въздухоплавателни 
средства на територията на община Русе. 
 
5.4 Промишленост 

 
В съответствие с изискванията на Директива 2002/49/ЕО и ЗЗШОС в настоящия 

проект 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. Отчетени са показателите обща 
звукова мощност на промишления източник и продължителност на работа в часове и време 
на денонощието и др. Използвани са входни данни, получени посредством съдействието на 
Община Русе от РИОСВ-Русе. 
 
Табл. 5.4 Данни за действащи промишлените източници – шум 

РУСЕ - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 

площадката на предприятието;  
Протокол от изпитване - дата 

Обща изчислена 
звукова мощност dB(A)

Режим
на 

работа

(часа) 
7–19 
часа 

19-23 
часа 

23–07 
часа 

„МОНТЮПЕ“ ЕООД,  
1176/30.10.2009 г., гр. Русе, ИПЗ - Индустриален парк 

103 
± 6 

103 
± 6 

 
- 

16 
часа 

„ОРГАХИМ“ АД, западна площадка,  
536/1683-23.09.2009 г., Гр. Русе, бул. „Трети март” 

102.8 
± 6.6 

99.8 
± 6.4 

97.4 
± 6.4 

24 часа

„ОРГАХИМ“ АД, източна площадка,  
535-23-09-2009 г., Гр. Русе, бул. „Трети март” 

105.4 
± 6.8 

104.3 
± 6.9 

103.0 
± 6.6 

24 
часа 

„ЖИТИ“ АД, източна площадка,  
1106-28-10-2009 г., Гр. Русе, бул. „Трети март” 30 

110.3 
± 6.6 

110.3 
± 6.6 

110.3 
± 6.6 

8/16/24
часа 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ“ АД,  
437-27-05-2009, Гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ - 
Контур 1 /Контур 2 

114.0
± 6.9 
105.8 
± 6.4 

114.0 
± 6.9 

 

114.0 
± 6.9 

 

 
24 
часа 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ АД“ , депо за неопасни 
отпадъци - Сгуроотвал, „Секция А“, 436-27-05-2009,  

103.0 
± 6.2 

103.0 
± 6.2 

103.0 
± 6.2 

24 
часа 
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РУСЕ - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 

площадката на предприятието;  
Протокол от изпитване - дата 

Обща изчислена 
звукова мощност dB(A)

Режим
на 

работа

(часа) 
7–19 
часа 

19-23 
часа 

23–07 
часа 

гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток” – Северна секция (р. Дунав) 

„НУБИОЛА“ АД, (не работи) 
гр. Русе, бул. „България” 133 

 
- 

 
- 

 
- 

ПРЕУСТА
НОВЕН 

„ТРУД“ АД, * 
1146-15-12-2010, гр. Русе, бул. „Тутракан” 19 

109 
± 7 

109 
± 7 

109 
± 7 

24 
часа 

„КЕРОС БЪЛГАРИЯ“ АД, * 
1186-03-11-2009 г., гр. Русе, ул. „Св. Спиридон” 11 
 334-26-05-2011 г., гр. Русе, ул. „Св. Спиридон” 11 

106
± 6 
109 
± 5 

109 
± 5 

109 
± 5 

24 
часа 

„ПОЛИСАН“ АД, (извън контура) 
614-18-08-2010 г., гр. Русе, ул. „Придунав. булевард” 20 

109 
± 6 

109 
± 6 

109 
± 6 

24 часа

„ЛУБРИКА“ ООД,  
846-18-08-2009 г., гр. Русе, бул. „България” 125А 

104.5 
± 6.3 

104.5 
± 6.3 

104.5 
± 6.3 

24 часа

„ЕКОН 91“ ООД,  
785-07-08-2009 г., гр. Русе, ул. „К-н Райчо Николов” 11 

96.5 
± 5.8 

96.5 
± 5.8 

 
- 

8, 16 
часа 

„МЕГАХИМ“ АД,  
1235-11-11-2009 г., гр. Русе, бул.„Липник” 123 
(Шипка118) 

50.2 
± 0.3 

50.2 
± 0.3 

- 8, 16 
часа 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ИНЕРТНИ И 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ДЗЗД „ЕРРС“-Русе,  
534-18-06-2008 г., гр. Русе, ул.„Църк.независимост“ 2В - 
Контур 1 / Контур 2 (местност „Ормана“) 
392-16-06-2010 г., гр. Русе, ул.„Църк.незав.“ 2В -Контур1

 
107.1 
87.1 
99 
± 6 

 
 
 

99 
 

 
- 
- 
 
- 

 
 
 

12 
часа 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ИНЕРТНИ И 
ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА „ПЧМВ“ АД (бивш 
Сгуроотвал на Топлофикация - Русе АД (ТЕЦ „Русе-
Запад“) – местност „Хаберман“, гр. Русе  
(не се експлоатира) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

„АРДА – РУСЕ“ ООД,  
806-17-08-2009 г., гр. Русе, ул. „Николаевска” 33 

101.1 
± 6.0 

 
- 

 
- 

8 
часа 

„СПАРКИ“ АД,  
796-07-10-2010 г., гр. Русе, ул. „Розова долина” 1 

108 
± 7 

108 
± 7 

 
- 

8, 16 
часа 

„ЕВРОДОМ“ ЕООД произв. Площадка 1 (не работи), 
975-03-10-2008 г., гр. Русе, , бул. „Христо Ботев” 5 

94.3 
- 

 
- 

 
- 

8,16 
часа 

„ЕВРОДОМ“ ЕООД произв. Площадка 2  
1030-06-10-2008 г., гр. Русе, ул. Св. Д. Басарбовски” 111
748-05-10-2010 г., гр. Русе, ул. Св. Д. Басарбовски” 111 

104.3 
103 
± 6 

 
- 

 
- 

8 
часа 

„РУБОЛТ“ АД,  
338-26-05-2010 г., гр. Русе, бул. „Трети март” 42 

102 
± 6 

 
- 

 
- 

8 
часа 

НАЙДЕН КИРОВ АД,  
159-30-03-2011 г., гр. Русе, бул. „Липник” 38 

90 
± 5 

90 
± 5 

 
- 

8 
часа 

„УНИ МЕДИЯ ЕООД / БЪЛГАРИЯ КУВЕРТ“ ООД 
763-04-08-2008 г., гр. Русе, ул. „Тича” 15 

 
57.4 
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РУСЕ - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 

площадката на предприятието;  
Протокол от изпитване - дата 

Обща изчислена 
звукова мощност dB(A)

Режим
на 

работа

(часа) 
7–19 
часа 

19-23 
часа 

23–07 
часа 

Изм.точка 1 
Изм.точка 2 
808-20-08-2008 г., гр. Русе, ул. „Тича” 15 
Изм.точка 1 
Изм.точка 2    (не работи) 

54.8 
± 0.3 
54.4 
53.2 
± 0.3 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

8,16 
часа 

„ФЕНИКС 94“ ООД, (НЕ) 
гр. Русе, ул. „Розова долина” 1 

 
- 

 
- 

 
- 

24 
часа 

„ДЕЛТА ТЕКСТИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,  
212-15-04-2010 г., гр. Русе, бул. „Тутракан” 44   

104.3 
± 0.3 

104.3 
± 0.3 

104.3 
± 0.3 

24 
Часа 

„БЪЛГАРСКА МАЯ“ АД,  
788-05-10-2010 г., гр. Русе, ул. „Крайбрежна” 1 

102 
± 0.6 

102 
± 0.6 

102 
± 0.6 

24 
часа 

 
 
 
5.5 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на агломерация Русе 
 
5.5.1. 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)* 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 5.5.1.1 

Табл. 5.5.1.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6/2006 г.  
>60 dB - L24, Lден; >55 dB - Lвечер, >50 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

25722 30294 20454 18743 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности по показателите 
за шум е дадено в Табл. 5.5.1.2. 

Табл. 5.5.1.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6/2006 г.  
>60 dB - L24, Lден; >55 dB - Lвечер, >50 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

59726 70582 48029 43343 

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. 5.5.1.3. 

Табл. 5.5.1.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >35 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

827 874 663 853 

  
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 най-
силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 . 
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Табл.5.5.1.2.1 
Пътен шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 9828 29874 46329 38954 15662 4778 332 
► 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.5.5.1.2.1 - Т 
Пътен шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 5447 4784 1679 484 70 
► 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 най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 5.5.1.2.4 
Пътен шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 9073 42761 50925 28439 10394 4208 294 8 
► 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. 5.5.1.2.4 - Т 
Пътен шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 6388 3103 1191 406 65 2 

 
 
 
5.5.2. 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)* 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 5.5.2.1 

Табл. 5.5.2.1 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006 г.  
>65 dB - L24, Lден; >60 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

0 0 2 6 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности по показателите 
за шум е дадено в Табл. 5.5.2.2. 

Табл. 5.5.2.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над граничните 
стойности (по Наредба № 6 /2006 г.  
>65 dB - L24, Lден; >60 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

7 0 17 51 

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. 5.5.2.3. 
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Табл. 5.5.2.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >35 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

125 74 164 145 

 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. 5.5.2.2.1 
Железопътен шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 7297 2943 847 192 7 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.5.5.2.2.1 - Т 
Железопътен шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 276 136 9 0 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 най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 5.5.2.2.4 
Железопътен шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 8765 5317 1850 466 50 1 0 0 
► 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 различни обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ  в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 
 

Табл.5.5.2.2.4 - Т 
Железопътен шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 389 219 60 2 0 0 

 
 
5.5.3. Промишлени източници 
 

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)* 

Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум е дадено в Табл. 5.5.3.1 

Табл. 5.5.3.1 

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

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

0 0 0 0 
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Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности по показателите 
за шум е дадено в Табл. 5.5.3.2. 

Табл. 5.5.3.2 

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

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

0 0 0 0 

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. 5.5.3.3. 

Табл. 5.5.3.3 

Брой сгради, изложени на нива на шум над граничните 
стойности  (по Наредба № 6/2006;  
>45 dB - L24, Lден; >40 dB - Lвечер, >35 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ)

155 57 154 187 

 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. 5.5.3.2.1 
Индустриален шум L24 (dBA) 
Най-силно изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 1828 740 169 48 31 2 0 
► 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. 5.5.3.2.1 - Т 
Индустриален шум L24 (dBA) 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Общ брой жители 59 15 2 1 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 най-
силно засегнатата фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 

Табл. 5.5.3.2.4 
Индустриален шум LНОЩ (dBA) 
Най-силно изложена фасада 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 3282 954 418 119 33 25 0 0 
► 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. 5.5.3.2.4 - Т 
Индустриален шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Общ брой жители 112 35 6 3 0 0 
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5.6. Основни „критични” градски зони (от шумова гледна точка):  
Определяне на фокусни райони 
 
Визулизация, „конфликтно представяне” 

 
Фиг.5.6.1 Шумов индекс L24, източник - Пътен трафик. Изглед урбанизирани територии 
 

 
Фиг.5.6.2 Шумов индекс - Lнощ, източник – Пътен трафик. Изглед урбанизирани територии 
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Фиг.5.6.3 Шумов индекс L24, източник – Пътен трафик. Подрайон 1 
 

 
Фиг.5.6.4 Шумов индекс Lнощ, източник – Пътен трафик. Подрайон 1 
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Фиг.5.6.5 Шумов индекс L24, източник – Пътен трафик. Подрайон 2 
 

 
Фиг.5.6.6 Шумов индекс Lнощ, източник – Пътен трафик. Подрайон 2 
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Фиг.5.6.7 Шумов индекс L24, източник – Пътен трафик. Подрайон 3 
 

 
Фиг.5.6.8 Шумов индекс Lнощ, източник – Пътен трафик. Подрайон 3 
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5.7. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

В резултат от разработената стратегическа карта за шум е видно, че от трите основни 
източника на шум, автомобилният трафик реално оказва най-ясно изразено неблагоприятно 
влияние върху населението на агломерация Русе. Много голям 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: 48% – за 
Lден, 33% – за Lвечер и 29% за Lнощ. Броят на жителите подложени на нива над 45 dB, са за 
вечерен период – 89% от жителите и 64% от жителите за нощен период. Същевременно 
64% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради 
(т.нар. „специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за 
показателя Lден. 

 
Ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик поради естеството на 

градоустройственото ситуиране 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 ден, 17 жители – за вечер 
и 51 жители за нощ са подложени на въздействие на шума от ж.п. транспорт над граничните 
стойности за гр. Русе. Броят на жителите подложени на нива над 45 dB, са за вечерен 
период – 5% от жителите и 2% от жителите за нощен период. По отношение на специалните 
и обществените сгради, подлежащи на усилена шумозащита, от тях - 74 за ден, 164 за вечер 
и 145 за нощ са изложени на нива на шум от железопътен трафик над граничните стойности. 
Трябва да се има в предвид и неизразеното в числово отношение субективно възприятие на 
въздействието на шума от източник “железопътен трафик”, най-силно изразено в нощния и 
вечерния периоди (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 Русе. Много малко са жителите, изложени на 
значителни нива  на шум от тези източници. Жителите подложени на нива над 45 dB, са за 
вечерен период – 1193 жители и 595 жители за нощен период. Също така 57 (6%) специални 
сгради и обществените сгради, подлежащи на усилена шумозащита са изложени на 
надгранични нива през деня – над 45 dB. Други 187 (20 %) са изложени на надгранични нива 
през нощта – над 35 dB. Независимо, че липсва надгранично ошумяване от промишлените 
източници, те все пак оказват известно неблагоприятно влияние върху населението на 
територията на община Русе. Също така съществуват оплаквания на гражданите и относно 
промишлени дейности с локално действие от малки обслужващи обекти и заведения (т. нар. 
„локални” източници – непопадащи в обхвата на стратегическите карти за шум). Това 
предполага предприемане на мерки за трайно ограничаване на ошумяването в жилищните 
зони и зоните за отдих, включително спиране на дейността на тези обекти, които водят до 
ошумяване на тези райони. Подходящ подход е предприемане и на структурирани и 
систематични мерки от Община Русе по инцидентен, но дълготраен мониторинг на шума в т. 
нар. “горещи зони” в града. 

 
Липсва изразено въздействие на други основни източници върху акустичната среда на 

град Русе (самолетен / воден трафик).  
 

Следва да се обърне специално внимание, че целта на разработената стратегическа карта 
е да подпомогне общинската администрация при целенасоченото и максимално ефективно 
обсъждане, дефиниране, приемане и планиране на мероприятия и мерки както по редукция 
на шума в околната среда, така и по информирането на населението за реалната ситуация 
на акустичната среда в града и предвижданите действия за нейното подобряване.
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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) 

 
 До момента на територията на община Русе не е разработвана програма за 

намаляване на вредното въздействие на шума по смисъла на Закона за защита от шума в 
околната среда.  

В екологичната оценка на проект за частично изменение на ОУП на гр. Русе през 2007 
г. е засегнат въпроса с шумовото натоварване, като са направени следните изводи: 

1. непрекъснато нарастващ брой МПС в движение; 
2. трайна тенденция за увеличаване на шумовото замърсяване в градските 

територии и зони до нива в диапазона 68-72 dB(A), водеща до здравен риск; 
3. проникващ шум във всички контролирани обекти в нива над-пределно 

допустимите. 
Оценката, която е направена е, че описаната акустична обстановка е в резултат на: 
 увеличаващият се брой МПС; 
 грешки, допускани в градоустройственото планиране и недостатъчната 

пропускателна способност на използваната транспортна мрежа; 
 продължаващо застрояване на терени, разположени около шумни улици и 

булеварди; 
 липса на подходяща строителна шумозащита; 
 разполагане на жилищни и обществени сгради до локални и транспортни 

източници на шум; 
 ограничени възможности за експлоатация на по-малко шумни транспортни 

средства и оборудване на локалните източници на шум; 
 не отчитане на шумовите характеристики на трасетата в организацията на 

движението в централната зона; 
 липса на контрол по изпълнението на мерките, регламентирани от шумовата 

карта на гр. Русе от 1977 г. и свързаната с това оценка на ефективността на 
шумозащитните мерки и определяне на приоритетните обекти, методите и 
средствата за защита. 

 
 

6.1. Реализирани мерки: 
 

Съгласно отчета на ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА 
ЗАМЪРСИТЕЛИ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА РУСЕ за 2011 г. са осъществени следните 
мероприятия, оказващи благоприятно влияние и върху акустичната среда на града: 
 
6.1.1. Относно източник „Автомобилен транспорт“: 
 
6.1.1.1. Контрол на сключените договори за транспортни услуги, строителство, 

сметоизвозване и др.: 
Към 01.02.2012 г. "ЕГГЕД Русе” АД обслужва градския транспорт с 51 превозни 

средства – само тролейбуси.  
Към 01.02.2012 г. автобусите на „Геокомерс” ООД по вътрешноградските линии на 

град Русе са 26 броя. От тях 23 броя са със сертификат ЕВРО 0 и 3 броя със сертификат 
ЕВРО 1. 
 Към 01.02.2012 г. наличните автобуси на „Шанс-99” ООД – Русе са 41 броя. Със 
сертификат ЕВРО 3 са 6 броя, ЕВРО 2 – 29 броя и ЕВРО 0 – 6 бр. 
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Табл. 6.1 Превозни средства, обслужващи вътрешноградските транспортни линии на град 
Русе 
 

Компа
ния 

Вид ПС 
Дължи
на на 
ПС 

Коли-
чество 

Възраст 
(години изграждане) 

Двигател – EURO емисии 

<5 <10 <15 <20 <20+ 0 1 2 3 4 5

„Е
ГГ
Е
Д

 Р
ус
е”

 А
Д

 

тролейбус 12 метра 39     39 - - - - - - 

тролейбус 18 метра 12    7 5 - - - - - - 

дизел до 9 
метра 

            

дизел 12 метра             

дизел 18 метра             

Общо  51    7 44       

„Ш
ан
с 

99
” 

О
О
Д

 

дизел 
до 9 
метра 

37 6 29  2  2  29 6   

дизел 12 метра 4    4  4      

дизел 18 метра             

Общо  41 6 29  6  6  29 6   

„Г
ео
ко
м
ер
с”

 
О
О
Д

 

дизел до 9 
метра 

2 2     2      

дизел 12 метра 6  6    3 3     

дизел 18 метра 18  4 14   18      

Общо  26 2 10 14   23 3     

 
 

6.1.1.2. Засилване на контрола по отношение на маршрутите на тежкотоварните 
автомобили, преминаващи през града. Въвеждане на забрана и адекватни 
санкции за движение на средни и тежки камиони в уязвимите райони на 
града 

Поставена е пътна сигнализация за забрана влизане в чертите на гр. Русе на 
тежкотоварни автомобили над 10 т. Има и определено трасе за този вид превози до 
промишлените и складовите зони. Изключение се допуска по определен маршрут с издаден 
от Общината пропуск. През 2011 г. са издадени 5 бр. пропуски на товарни автомобили над 
10 т. за преминаване през територията на гр. Русе (пропуски по чл. 19, ал. 1, т. 7 на Наредба 
№18 на Общински съвет – Русе за обществения ред при ползване на превозни средства на 
територията на Община Русе). 

В Централна градска част (с граници: ”Придунавски булевард”, ул.”Цар Фердинанд”, 
бул. „Цар Освободител”, бул. „Скобелев”, ул. „19-ти февруари” и ул. „Борисова”) е забранено 
движението на товарни автомобили над 2,5 т., с изключение на тези, снабдени с пропуск от 
общината. През 2011 г. са издадени 5 бр. пропуски на товарни автомобили с тегло от 2,5 до 
10 т. за преминаване през ЦГЧ на гр. Русе (пропуски по чл. 19, ал. 1, т. 2 на Наредба №18 на 
Общински съвет – Русе). 

Превозните средства, обслужващи строителните обекти, могат да се движат по 
забранените за движение улици по най-късия маршрут до обекта с пропуск от общината. 
През 2011 г. са издадени 130 бр. пропуски на превозни средства, обслужващи строителни 
обекти (пропуски по чл. 20, ал. 2 на Наредба №18 на Общински съвет – Русе). 

 
По информация от „ЕГГЕД Русе“ АД за периода от 2008 до 2012 г. са въведени в 

експлоатация тролейбуси от по-ново поколение, в замяна на експлоатираните до тогава 
тролейбуси ЗИУ, съветско производство. Последните изцяло са свалени от движение. В 
резултат на това шумовите емисии са намалени значително. В бъдеще дружеството 
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планира въвеждането в експлоатация на нови 8 бр. тролейбуси Рено, още по-съвременни от 
масово използваните в момента. Трябва да се има предвид, че тролейбусният 
електротранспорт е източник на минимални вредни за околната среда и населението 
емисии. От което следва, че стимулирането му и превръщането му в доминиращ вид 
градски транспорт е предпоставка за значително подобряване на градската среда.  

 
6.1.1.3. Асфалтиране / рехабилитация на улици, подобряване на пътната 

инфраструктура 
Общинско предприятие „Комунални дейности” извършва ежегодно ремонтни работи 

по пътните и тротоарните настилки на територията на гр. Русе. През 2011 г. са извършени 
следните ремонтни дейности: 

- фрезоване и асфалтиране – 13 826 м2 
- изкърпване – 13 344 м2 
- асфалтиране на тротоари – 4 218 м2 
- зимно поддържане – 131 м2  

 
Осъществени ремонтни дейности за периода 2011 – 2012 г. 
През 2011 г. са извършени следните ремонтни дейности: 

- фрезоване и асфалтиране – 13 826 м2  
- изкърпване – 13 344 м2 
- асфалтиране на тротоари – 4 218 м2  
- зимно поддържане – 131 м2  
- надлъжна маркировка – 4 219 м2  
- напречна маркировка – 5 782  м2  
- поставени пътни знаци - 797 бр. 
- поставени предпазни колчета  - 1 911 бр. 
 

През 2012 г. са извършени следните дейности, свързани с подобряване на пътната 
инфраструктура : 
1. Изградена събирателна улица ИП – Русе от довеждащ път до ОГ 9482 – гр. Русе: 
-  изграден тротоар – асфалтобетон - 2 136 м2, 
-  изградена настилка – асфалтобетон - 11 214 м2. 
2. Новоизградена настилка на алеи гробищен парк Басарбово – асфалтобетон - 624 м2 
3. Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа – асфалтобетон - 9 059 м2. 
4. Общинско предприятие „Комунални дейности” е извършило ремонт на пътни и тротоарни 
настилки – асфалтобетон - 58 758 м2, в това число изпълнение на нов паркинг в района на 
бившия 5-ти полк и увеличаване на паркоместатата със 140 бр. в района на пешеходната 
зона. 

 
 

6.1.2. Относно източник „Железопътен транспорт“ 
 
На територията на агломерация Русе са разположени следните обекти на „БДЖ – 

Пътнически превози“ ЕООД: 
 Пътнически център Русе, ул. „Ив. Ведър“ №11, с предмет на дейност – организация 
по превоз на пътници и продажба на билети. 
 Цех за ремонт на пътнически вагони, в района на жп гара Русе разпределителна, с 
предмет на дейност – ремонт и поддръжка на пътнически вагонен парк. 
 Вагонно-ревизорски участък, с адрес Русе, ул. „Тутракан“ №2, с предмет на дейност – 
технически прегледи и санитарно-хигиенно обслужване на пътнически вагони. 

Дейностите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД в агломерация Русе не попадат в 
обхвата на Приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. 
 Машините и съоръженията, използвани в дейностите, не попадат в обхвата на 
Приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 
съоръженията на машини и съоръженията, които работят на открито, по отношение на 
шума, излъчван от тях във въздуха. 
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За периода 2007 – 2012 г., като цяло има намаление в обемите на всички дейности на 
Дружеството. Основните ремонти на вагонния парк са пренасочени за изпълнение от 
предприятия извън „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, силно е намалял броя на вагоните в 
експлоатация. Във ВРУ Русе и ВРЦех има 51% намаление на обработените вагони в 
годините, както следва: 
 
Табл. 6.2 Обзор ремонтна дейност – ж. п. вагони 

Брой вагони / година 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Брой вагони за година 20 805 19 764 18 980 16 425 15 330 10 614

Брой вагони средно денонощно 57 54 52 45 42 29 

 
В плановете на Дружеството е предвидено подновяване на вагонния парк, съобразен 

с последните технологични, вкл. и екологични изисквания на европейското законодателство 
и отговарящ на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) в 
железопътния транспорт. Обновяването е предвидено да стартира в обхвата на 
финансовата рамка 2014-2016 г. и ще доведе до осезаемо отражение върху намаляване на 
шумовите замърсявания от дейностите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД. 
 
6.2. Мерки в процес на реализация: 

 
Към момента в Община Русе са в процес на изпълнение следните два основни 

градоустройствени проекта: 
 

“Интегриран План за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР); 
“Проект за интегриран градски транспорт на гр. Русе”  

 
Фиг.6.1 Схема на зоните на въздействие 

ИПГВР обхваща три зони на въздействие на гр. Русе – зони А, Б и В. Част от мерките 
на ИПГВР, като: развитие на транспортната и инженерна инфраструктура и подобряване 
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качеството на живот на градската среда са тясно свързани с мерките за намаляване на 
шума в околната среда. За осъществяването на тези мерки в ИПГВР на гр. Русе са 
предвидени следните проекти и дейности, разпределени по зони: 
 
Зона А – Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост 
 

A.1. “Зелената Алея на времето”: 

Трасето на алеята включва:   ул. „Борисова” от  пл. „Свобода” до ул. „Ив. Вазов”, ул. 
„Ив. Вазов”, вкл. изградената пешеходна зона, градината на ул. „Ив. Вазов”, 
градината на пл. „Батенберг”, по ул.”Николаевска” покрай Историческия музей”, 
ул.”Етър”, градината на пл. “Дунав” , ул. “19 февруари”, към  р. Дунав по ул. 
“Пристанищна”, паметника на Моряка до крепостта „Сексагинта Приста”, 
ул.”Славянска“ до ул.”Александровска” до пл.”Свобода” , “Доходното здание”; 

А.2. Велосипедни алеи: 

Първостепенна мрежа І етап: бул. “Съединение”, бул. “Цар Освободител”, ул. 
“Хан Аспарух, ул. “Хан Крум”, ул. “К. Иречек”, ул. “Славянска”, “Придунавски булевард” 
/3,73 км/; 

Първостепенна мрежа ІІ етап:  ул. “19-ти февруари”, ул. “Червен”, ул. “Иван 
Вазов”, бул. “Борисова”, ул. “Пирот”, ул. “Петко Д. Петков”, бул. Фердинанд”, алея 
“Възраждане” /4,30 км/; 

 
Зона Б – Зона за въздействие с преобладаващ социален характер 

Б.1. Транспортно решение за бул. „Родина”– от бул. България до бул. Липник: 
Б.1.1. Пътен възел - бул. „България” / бул. „Гоце Делчев” / бул. „Родина” 
Б.1.2. Пътен  възел бул. „Родина” - ул. „Шипка” 
Б.1.3. Пътен възел бул. „Родина” - бул. „Липник” 
Б.1.4. Изграждане на шумоизолиращи екрани по  бул. „Родина”; 

Б.2. Изграждане на шумоизолиращи екрани по бул. “България”; 
Б.3. Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци” и благоустрояване на околните 
пространства. 

 
Проектът за интегриран градски транспорт на гр. Русе е финансиран по мярка 1.5 

"Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града" на оперативна 
програма "Регионално развитие". Основната цел на проекта е да осигури ефективно, 
устойчиво подобрение на услугата градски транспорт в Русе, а конкретните цели са: 

 По-голяма мобилност на населението, с приоритет на екологично чист пътнически 
транспорт: обществен транспорт, велосипеди и придвижване пеша; 

 Намаляване на задръстванията и повишаване на капацитета на системата на 
обществения транспорт; 

 Подобрения на трафика и безопасността на транспорта. 
 

В проекта са заложено осем компоненти, от които следните са свързани и с 
намаляване на шума в околната среда: 

 
Компонент 2: 

Система за контрол и управление на трафика; 
 Оборудване на център за контрол и управление на трафика,  
 100 броя бордни компютри с GPS и GPRS, адаптери; 
 Хардуер за главния офис 
 Система за видеонаблюдение на 15-те най-натоварени кръстовища; 
 Комуникационна система за превозните средства; 
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 Доставка на 100 броя светлинни електронни табла на спирките, които известяват 
времето до пристигане на следващото превозно средство 
 

Компонент 3: 
  Улесняване на достъпа на обществения градски транспорт по бул. "Цар 
Освободител"; 

‐ Подобряване организацията на движението на 3 кръстовища по протежението на бул. 
„Цар Освободител“ - с бул. „Съединение“, бул. „Христо Ботев“ и ул. „Александровска“; 
смяна на времевия цикъл на светофарите, подобрение на уличната маркировка и 
подновяване на пътните знаци; 

‐ Изграждане на бус-лента за ОГТ в участъка от бул. „Съединение“ до бул. „Христо 
Ботев“, a в участъка от ул. „Александровска“ до бул. „Съединение“ профил с лента за 
паркиране; 

‐ Реконструкция на кръговото кръстовище с бул. „Липник“; 
‐ Доизграждане на пешеходен подлез под кръговото кръстовище с цел улесняване 

достъпа на пътниците до спирките на ОГТ и осигуряване на безопасност за 
пешеходците и пътниците на ОГТ  при прекачване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.6.2 Схема на изменение на бул. „Цар Освободител“ 
 
Компонент 4: 

Изграждане на подлез за свързване на кв. „Родина“ с центъра; 
‐ Изграждане на подлез при ж/п линията за свързване на кв. „Родина“ с центъра за 

ОГТ, автомобили, пешеходци и велосипедисти.  
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‐ Изграждане на нова и реконструкция (уширение с цел преминаване превозни 
средства на ОГТ) на съществуваща улица от бул. “Липник” до ул. “Чипровци”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.6.3 Схема на изменение на улица с подлез под ж.п. линията до ул. „Чипровци“ 
 
 
Компонент 5: 

Подобряване достъпността до обществения градски транспорт в кв. Чародейка; 
 Реконструкция на улица ”Филип Станиславов” в частта й от бул. „Васил Левски” до  

ул. „Зорница”, затрудняваща преминаването на превозните средства на ОГТ и 
 Изграждане на две нови спирки на ОГТ на ул. „Михаил Хаджикостов“, които да бъдат 

обслужвани от линии 3 и 30. 
 Корекция на 4 броя кръстовища: 
 кръстовище бул. „Васил Левски” – ул. „Тодор Икономов” – ул. „Филип Станиславов”; 
 кръстовище ул. „Изгрев” – ул. „Опълченска” - с лоша геометрия и видимост; 
 кръстовище ул. „Филип Станиславов” – ул. „Изгрев”; 
 кръстовище при колелото на тролейбусния транспорт 

 
Компонент 6: 

Изграждане на велоалеи; 
 Изработване на план за мрежа от велоалеи в рамките на град Русе 
 Изграждане на 14 км велоалеи от главната велоалейна мрежа, посочени на схемата 

по-долу.  
 Предложение за мрежата е показано на фигурата: 
Предвиденото изграждане на веломрежа е неразделна част от подобряване на 

достъпността за градски транспорт, пешеходци и велосипедисти на бул. Цар Освободител, 
целящо освобождаване на пътните настилки от велосипедисти и даване възможност за 
свободно и безопасно движение на средствата на градския транспорт при Компонент 3. 
Изграждането на предвидените велоалеи от кв. Чародейка до бул. Цар Освободител и през 
подлеза под Ж.П. линията, свързващи жителите на кварталите Чародейка и Родина с 
центъра на града са ключови за интегрираността на веломрежата в целия проект и са 
обвързани с Компонентите 4 и 5 за проекта. 
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Фиг.6.4 Схема на изграждане на велоалеи 
 

В хода на обсъждане на проекта от страна на общинската администрация и други 
заинтересовани страни, от страна на неправителствени организации е поставено изискване 
за разработване на план за мрежа от велоалеи за гр. Русе с приемане и обсъждане от 
широката общественост, за да се предотврати изграждане на велоалеи без цялостна визия 
за развитие на велосипедното движение в града. В резултат на това, изготвянето на такъв 
план е включено в Компонент 6. 

След реализирането на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати, 
свързани със защитата от шума в околната среда: 

 Дължина на изградените велоалеи – 14 км; 
 3 % увеличение на населението, използвало масовия градски обществен транспорт 

(включително хора с увреждания);        
 Общ брой привлечени пътници от леките автомобили дневно – 1,600. 

 
  Извадка от Програмата за управление на община Русе за мандат 2011-2015 
година 
 Преустановяване на практиката за хаотични ремонти, разработване на график за 
поддържане и модернизиране на уличната мрежа, приоритизиращ обектите според 
наличните подземни комуникации: 

 Поддържане на пътната настилка в града; 
 Окончателно решаване на проблема с бул. „Тутракан” чрез изграждането му 

като четирилентов. 
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7. 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  
(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 ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B12 

B1 BARbul_OUAKo 145 0.30 4.00 бул. България, ОУ Алеко Константинов 

B2 BARbul_TROYN 240 0.30 4.00 бул. България, ул. Мадан/Троян 

BC1 CONTbul_OUAKoTro бул. България, Изчислителен контур 1 

B3 
B3 BarBul_VIHRN 185 0.30 4.00 бул. България, ул. Устово/Вихрен 

BC2 CONTbul_VIHRN бул. България, Изчислителен контур 2 

B45 

B4 BarROD1TREN 340 0.30 4.00 бул. Родина, бул. Цар Освоб./Хр.Ботев 

B5 BarROD2TREN 360 0.30 4.00 бул. Родина, бул. Хр.Ботев/Шипка 

BC3 CONTROD_TREN       бул. Родина, Изчислителен контур 3 

Заб.: Мярка/бариера B45 е симулирана пробно и поради липса на резултантен ефект,  

не се разгледжа в проекта. 

 

B6 
B6 BarGS_MGBT 125 0.30 4.00 бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка 

BC4 CONTGS_MGBT       бул. Ген. Скобелев, Изчислителен контур 4 

B78 

B7 BarOsvSOUY 125 0.30 4.00 бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков 

B8 BarOsvPGSAG 165 0.30 4.00 бул. Цар Освободител, ПГСАГ 

BC5 CONTOsvobSUPG 
      

бул. Цар Освободител, Изчислителен 
контур 5 

B9 
B9 NewStr_ProbKaufl       подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 

BC6 ContCalcNewTrace       кв. Родина - Център, Изчислителен контур 6

Легенда: Дължина – L; Ширина – В; Височина - H 
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ОБЩ ИЗГЛЕД ИЗЧИСЛИТЕЛНИ „БУФЕРИ”  

 
Фиг.7.1 Изчислителни буфери 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B12 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B12 
B1 BARbul_OUAKo 145 0.30 4.00 бул. България, ОУ Алеко Константинов 
B2 BARbul_TROYN 240 0.30 4.00 бул. България, ул. Мадан/Троян 
BC1 CONTbul_OUAKoTro бул. България, Изчислителен контур 1 

 

 
Фиг.7.2 Изчислителен буфер, мярка B12 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B3 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B3 
B3 BarBul_VIHRN 185 0.30 4.00 бул. България, ул. Устово/Вихрен 
BC2 CONTbul_VIHRN бул. България, Изчислителен контур 2 

 
 

 
Фиг.7.3 Изчислителен буфер, мярка B3 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B45 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B45 
B4 BarROD1TREN 340 0.30 4.00 бул. Родина, бул. Цар Освоб./Хр.Ботев 
B5 BarROD2TREN 360 0.30 4.00 бул. Родина, бул. Хр.Ботев/Шипка 
BC3 CONTROD_TREN       бул. Родина, Изчислителен контур 3 

Извод: Мярка/бариера B45 е без реален ефект. 
 
 

 
Фиг.7.4 Изчислителен буфер, мярка B45 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B6 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B6 
B6 BarGS_MGBT 125 0.30 4.00 бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка 
BC4 CONTGS_MGBT       бул. Ген. Скобелев, Изчислителен контур 4 

 
 

 
Фиг.7.5 Изчислителен буфер, мярка B6 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

„План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе“ 
стр. 51/86 

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B78 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B78 

B7 BarOsvSOUY 125 0.30 4.00 бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков 
B8 BarOsvPGSAG 165 0.30 4.00 бул. Цар Освободител, ПГСАГ 

BC5 CONTOsvobSUPG 
      

бул. Цар Освободител, Изчислителен 
контур 5 

 
 

 
Фиг.7.6 Изчислителен буфер, мярка B78 
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ИЗЧИСЛИТЕЛЕН БУФЕР, МЯРКА B9 
 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 

Мярка ИН ГИС 
L 

(m)
В 

(m) 
H 

(m) 
Адрес 

B9 
B9 NewStr_ProbKaufl       подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 
BC6 ContCalcNewTrace       кв. Родина - Център, Изчислителен контур 6

 

 
Фиг.7.7 Изчислителен буфер, мярка B9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

„План за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе“ 
стр. 53/86 

 
Фиг.7.8 План за улична регулация ПУР и ПКТП на Пробив /нова улица/ от ОТ9304 
бул."Липник" до ОТ8577 ул."Чипровци" - гр. Русе 
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Фиг. 7.9 Пробив (нова улица) от бул. „Липник“ (ул. „Дебър“) към ул. „Чипровци“: 
Промяна на трафика – понижение към по-долна категория за ул. Чипровци, ул. 

„Д.Дебелянов“,  
ул. „Шипка“, ул. „Петрохан“; Промяна/нов трафик – увеличение към по-горна категория  

за ул. „Дебър“ и нова улица по „Лозен планина“ към ул. „Чипровци“ 
 
 
 

 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 шума 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).  
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Табл. 7.2 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В12 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка B12 - бул. България, ОУ Алеко Константинов, 
145 m/0.30 m/4.00 m; 
бул. България, ул. Мадан/Троян, 240 m/0.30 m/4.00 m 

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) - 0.54. 
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) -  60.00. 
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Табл. 7.3 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В3 
№ 

Фокусен район 
МЯРКА 

Мярка B3 - бул. България, ул. Устово/Вихрен, 185 m / 
0.30 m / 4.00 m 

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) - 0.11.  
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. 7.4 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В6 
№ 

Фокусен район 
МЯРКА 

Мярка B6 - бул. Ген. Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m 
/ 0.30 m / 4.00 m 

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) - 0.08.  
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) -  17.00. 
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Табл. 7.5 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В78 
№ 

Фокусен район 
МЯРКА 

Мярка B78 - бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков, 
125 m/0.30 m/4.00 m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m/0.30 m/4.00 m 

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) - 0.37 

 
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) -  19.00. 
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Табл. 7.6 Изчислителни резултати за разглеждана мярка В9 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА

Мярка B9 - подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 

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) - 3.54. 
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) -  231.00. 
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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 № B12, B3, B6 и B78) 
 

 
Фиг. 7.11 3-D визуализация от конкретен реализиран от СПЕКТРИ ЕООД проект за 
изграждане на противошумови бариери (предвидени като типово решение за описаните по-
горе мерки с ИД № B12, B3, B6 и B78) 
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 

агломерация Русе, 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 Русе.  

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. 

В тази връзка е необходимо е да бъдат предприети следните основни действия:  

a.1. Създаване на специализирано звено тип инспекторат (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; 

a.2. Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията 
по т.а.1.; 
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a.3. Определяне на времеви графици за работа на фирмите, занимаващи се със 
сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на община 
Русе; 

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-Русе: 
 контролните измервания на нивата на шума от промишлени източници, провеждани 
от РИОСВ-Русе; 

a.5. Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума в градската 
среда (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и 
преносимо-ръчни шумови измервателни терминали. 
b) 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; 

 В случай на промяна организацията на транспорта на територията на Община Русе, 
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. март 2012 г. от Общински съвет - Русе „Стратегическа Шумова Карта (СШК) на 
Агломерация Русе” (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. Основните дейности, свързани със създаване на ефективна организация на 
транспорта са: 
b.1. Подобряване на системата за градски транспорт – Система за контрол и управление 

на трафика (Компонент 2 от „Проект за интегриран градски транспорт на гр. Русе“ 
(ПИГТР)); 

b.2. Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум” при 
разработване на различни сценарии за развитие на транспортно-комуникационната 
система; 

b.3. Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през 
зоните с повишен пътен трафик; 

b.4. Подобряване на организацията на движение: 
b.4.1. Подобряване организацията на движението на 3 кръстовища по протежението на 

бул. Цар Освободител - с бул. Съединение, бул. Христо Ботев и ул. Александровска 
(Компонент 3 от ПИГТР); 

b.4.2. Изграждане на бус лента за обществения градски транспорт (ОГТ) в участъка от 
бул. Съединение до бул. Христо Ботев, a в участъка от ул. Александровска до бул. 
Съединение профил с лента за паркиране (Компонент 3 от ПИГТР);  

b.4.3. Реконструкция на кръговото кръстовище с бул. Липник (Компонент 3 от ПИГТР); 
b.4.4. Изграждане на нова и реконструкция (уширение с цел преминаване превозни 

средства на ОГТ) на съществуваща улица от бул. “Липник” до ул. “Чипровци“ 
(Компонент 4 от ПИГТР); 

b.4.5. Реконструкция на улица „Филип Станиславов” в частта й от бул. „Васил Левски” до 
ул. „Зорница”, затрудняваща преминаването на превозните средства на 
ОГТ(Компонент 6 от ПИГТР);  

b.4.6. Корекция на 4 броя кръстовища (Компонент 6 от ПИГТР);  
b.4.7. Смяна на времевия цикъл на светофарите, подобрение на уличната маркировка и 

подновяване на пътните знаци (Компонент 3 от ПИГТР); 
b.5. Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено 

значително превишение на граничните стойности на шума. 
b.6. Избор на ефективни решения за паркирането и гарирането в ЦГЧ (зона А); 
b.7. Изграждане на пешеходни зони и велосипедни алеи, съгласно Интегриран План за 

градско възстановяване и развитие (ИПГВР); 
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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; 

b.10. Изграждане на  шумозащитни екраниращи съоръжения, съгласно Интегриран План за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – съобразени, като ефективност и 
мащаб относно стратегическия им обезшумителен ефект за агломерацията. 

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 
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 натиска клаксона и да не се форсира двигателя без нужда; 
 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 по-
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широкообхватни 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 ИПГВР и финансирани от новата Оперативна програма „Региони 
в развитие”. 

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 агломерация Русе; 
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 Русе трябва да работи в тясно 
взаимодействие с другите компетентни власти – РЗИ - Русе, РИОСВ - Русе, 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-Русе. 

 

 ПРИОРИТЕТНИ ПРОБЛЕМИ (РАЙОНИ) ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И 
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАМАЛЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА 
ШУМА. 

В резултат на анализ на изходните данни от на СШК на Агломерация Русе, както и на 
заключенията в Проект на ОУП на гр. Русе, изводите са, че основен шумов „замърсител” 
(най-силно влияещ източник) е шумът от пътен трафик и на второ място със сравнително 
слабо изразено влияние и географска концентрация е шумът от железопътен трафик. 

Използвайки подходящи критерии за планиране на целенасочени, ефективни и 
финансово обусловени мерки по редукция на шума, се предлага както географско 
съобразено насочване на мерките (основни пътни артерии), така и по ниво на реално 
шумово влияние (за скали: 60 dB (гранична стойност), 65 dB и 70 dB) – в различни по 
срочност аспекти. Изборът по географски принцип е в резултат както на резултатите на 
СШК, така и на позиционираните концентрирани сгради на здравеопазването и 
образованието основно в централните градски части. 

 
Табл. 8.1 За „конфликтните карти”: 

№ 
Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в 
dB(A) 

ден вечер нощ L24 
изчислено 

1 Жилищни зони и територии  55 50 45 55 
2 Централни градски части  60 55 50 60 

3 
Територии, подложени на въздействието на интензивен 
автомобилен трафик  

60 55 50 60 

4 
Територии, подложени на въздействието на релсов 
железопътен и трамваен транспорт 

65 60 55 65 

5 
Територии, подложени на въздействието на авиационен 
шум     * LAmax = 85 dB(A) 

65 65 55 66.33 

6 Производствено-складови територии и зони 70 70 70 76.39 
7 Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 45 
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 44.47 
9 Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 45 

10 Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 42.36 
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Където: 

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

Сравнителен анализ по източници - от приетата през 2012 от ОС Русе  
„Стратегическа Шумова Карта (СШК) на Агломерация Русе”:

 
Фиг. 8.1 Източник – „обединен шум“ – най-силно изложена фасада 

 
Фиг. 8.2 Източник – „обединен шум“ най-силно изложена фасада – Брой детски, лечебни, 
научно изследователски заведения и обществени сгради в определен район, които са 
изложени на нива на шум над граничните стойности на показателите на шум, съгласно 
изискванията на чл. 4, ал.3, т.2 и т.3 на ЗЗШОС и т.1 на Приложение IV на Директива 
2002/49/ЕО 
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Фиг. 8.3 Източник – „пътен шум“ – най-силно изложена фасада 

 
 

 
Фиг. 8.4 Източник – „пътен шум“ най-силно изложена фасада – Брой детски, лечебни, 

научно изследователски заведения и обществени сгради в определен район, които са 
изложени на нива на шум над граничните стойности на показателите на шум, съгласно 
изискванията на чл. 4, ал.3, т.2 и т.3 на ЗЗШОС и т.1 на Приложение IV на Директива 
2002/49/ЕО 
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Фиг. 8.5 Източник – „железопътен шум“ – най-силно изложена фасада 

 

 
Фиг. 8.6 Източник – „железопътен шум“ най-силно изложена фасада – Брой детски, 

лечебни, научно изследователски заведения и обществени сгради в определен район, които 
са изложени на нива на шум над граничните стойности на показателите на шум, съгласно 
изискванията на чл. 4, ал.3, т.2 и т.3 на ЗЗШОС и т.1 на Приложение IV на Директива 
2002/49/ЕО 

 
Използвайки подходящи критерии за правилното планиране на целенасочени, 

ефективни и финансово обезпечени мерки по редукция на шума, ние предлагаме, както 
географско съобразено акцентиране на мерките (Център, основни пътни артерии), така и 
мерки, съобразени с нивото на реално шумово влияние (за скали: 60 (гранична стойност),  
65 и 70 dB) – в различни по срочност аспекти. 
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Изборът по географски принцип е в резултат, както на данните от СШК, така и на 
позиционираните концентрирани зони със сгради на здравеопазването и образованието. 

 
а) Относно изборът „градска част” – Вж. визуализацията по-долу на концентрация на 

обекти на здравеопазването и образованието, както и на извадки на „Конфликтни СШК за 
L24 и Lнощ за насложените 2 основни шумови източници – пътен и железопътен”: 

 

Фиг. 8.7 L24 > 60 dB(A) Надгранично ошумени здравни и учебни заведения – гр. Русе, 
централна градска част 
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Фиг. 8.8. Комбинация надгранична шумова експозиция „ пътен / железопътен” трафик 
 

б) Относно изборът „Основни пътни артерии” - Вж. визуализацията по-долу на 
„Конфликтни СШК за L24 и Lнощ за стойности на L24 > 60  dB(A) (както и > 65) и респективно 
55 dB(A) (както и 60 – за Lнощ)” -  според Наредба № 6 за показателите за шум в околната 
среда: 

 
Фиг. 8.9 „Конфликтна карта”, източник ПЪТЕН ШУМ, показател L24 > 60 dB(A) 
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Фиг. 8.10 „Конфликтна карта”, източник ПЪТЕН ШУМ, показател L24 > 65 dB(A)  
 
 След обстоен оглед на възможните локации за прилагане на активни противошумови 
мерки, както и с оглед плановете на Община Русе, предлагаме локални целенасочени 
действия в избрани „най-горещи” (шумни) зони, където може да се постигне реален ефект. 
Мерките са във вид на промяна структура на пътна мрежа и нови транспортни връзки 
(пример – предлагана мярка „B9“), както и противошумови бариери (описани подробно в 
приложените данни за тях). Значителен е ефектът от предвиждания от Община Русе пробив 
за район Център - подлез ЖП линия, кв. Родина 
 Предлагаме и действия по активен пълноценен мониторинг на шума в околната среда 
на гр. Русе, както и на система от санкции за нарушителите. 
 Критериите за избор на конкретна локация и разположение на бариерите са както 
следва – ориентация фасади според източника, плътност на застрояване, местоположение, 
последователни „редове” от сгради, брой жители, върху които се насочват мерките, защити 
основни паркове, защита учебни и лечебни заведения. Предложените конкретни места, 
бариери, вид и начин на шумозащита са в резултат на нашия анализ взимайки в предвид 
комплекс от действия и оценка на гореспоменатите критерии. 
 С оглед изходните данни от на СШК на Агломерация Русе (цитирани по-горе в 
изложението), както и на заключенията в проекта на ОУП на гр. Русе, 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 паркове в града, ние предлагаме 
конкретно разделение на мерките и плановете на действие за редукция на нежеланото 
наднормено ошумяване в градската среда – Вж. т. 9 от настоящия документ. 
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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 нашия анализ в т. 8, както и с оглед изходните данни от на СШК 
на Агломерация Русе (цитирани по-горе в изложението), както и на заключенията в ОУП на 
гр. Русе, 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 
паркове в града, ние предлагаме следното разделение на мерките и плановете на действие 
за редукция на нежеланото наднормено ошумяване в градската среда: 
 
Табл. 9.1 Обобщение на предлаганите мерки (действия) 

Период 

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

Географско приоритетното приложение на мерките 

Кратко-
срочен 

65 dB(A) 

Градска централна част, основни пътни артерии 
(фокус – пътен трафик, тихи зони, „специални” сгради) 
Райони: кв. Родина, бул. България, бул. Ген.Скобелев, бул. 
Цар Освободител 

Средно-
срочен 

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 Русе 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 Община Русе (основните артерии) 

Дълго-
срочен 

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 Русе да възложи за 
изпълнение и да приеме нова (актуализирана) 
Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията (процес, 
повтарящ се на всеки 5 години)! 
Разширение на обхвата – със 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 ние смятаме, 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 (пример – предлагана мярка „B9“). 
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Б. Окончателен вариант на предлаганите Планове за действие.  
 
Табл. 9.2 Окончателен вариант на предлаганите Планове за действие. 

№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

9Б.1.1 Създаване на специализирано звено тип инспекторат (в 
това число акредитирана лаборатория) за извършване 
на текущ контрол: 
- по отношение шума, предизвикан от домашни 
дейности и от съседи в жилищни сгради и др.; 
- за спазване на правилата и нормите за изпълнение на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време 
на строителство. 

Oбщина Русе Постоянен Общински бюджет 
Липсва информация 
за финансова 
оценка. 

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

9Б.1.2 Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и 
контрол за спазване изискванията по т.9Б.1.1.; 

Oбщина Русе Постоянен Общински бюджет 
Липсва информация 
за финансова 
оценка.

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

9Б.1.3 Определяне на времеви графици за работа на 
фирмите, занимаващи се със сметопочистване и 
сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на 
Община Русе; 

Oбщина Русе Постоянен Общински бюджет 
Липсва информация 
за финансова 
оценка. 

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

9Б.1.4 Създаване на общинска база данни за състоянието на 
акустичната среда и източниците на шум на 
територията на Общината; 

Oбщина Русе, 
РЗИ-Русе, 
РИОСВ - Русе 

2013-2018 Общински бюджет 
Липсва информация 
за финансова 
оценка. 

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

9Б.1.5 Изграждане на система за непрекъснат и системен 
мониторинг на шума в градската среда, както и 
интернет базирана публична система за непрекъснат 
контрол (посредством целесъобразна съвкупност от 
стационарни, квази-стационарни и преносимо-ръчни 
шумови измервателни терминали). 

Oбщина Русе 2013-2018 Общински бюджет 
Ориентировъчна 
финансова оценка: 
200 000.00 лв. 

Информация за акустичната 
среда на територията на 
Община Русе. Ще служи като 
основа при актуализиране на 
шумовата карта и 
целенасочено прилагане на 
планове за действие. 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

9Б.2.1 Подобряване на системата за градски транспорт - 
Система за контрол и управление на трафика 
(Компонент 2 от „Проект за интегриран градски 
транспорт на гр. Русе“ (ПИГТР)) 

Oбщина Русе Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. Цялостно подобряване на 

жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.2 Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на 
фактора „шум” при разработване на различни сценарии 
за развитие на транспортно-комуникационната система 

Oбщина Русе Постоянен Не са необходими 
допълнителни 
финансови средства 

9Б.2.3 Ограничаване на транзитния поток, особено на 
тежкотоварните автомобили през зоните с повишен 
пътен трафик 

Община Русе, 
КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Постоянен Не са необходими 
допълнителни 
финансови средства 

9Б.2.4         Подобряване на организацията на движение 
9Б.2.4.1      Подобряване организацията на движението на 3 

кръстовища по протежението на бул. Цар Освободител 
- с бул. Съединение, бул. Христо Ботев и ул. 
Александровска (Компонент 3 от ПИГТР);

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе.

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.4.2      Изграждане на бус лента за обществения градски 
транспорт (ОГТ) в участъка от бул. Съединение до бул. 
Христо Ботев, a в участъка от ул. Александровска до 
бул. Съединение профил с лента за паркиране 
(Компонент 3 от ПИГТР) 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 

9Б.2.4.3      Реконструкция на кръговото кръстовище с бул. Липник 
(Компонент 3 от ПИГТР); 
 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе.

 
9Б.2.4.4      

Изграждане на нова и реконструкция (уширение с цел 
преминаване превозни средства на ОГТ) на 
съществуваща улица от бул. “Липник” до ул. “Чипровци“ 
(Компонент 4 от ПИГТР); 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 

9Б.2.4.5      Реконструкция на улица „Филип Станиславов” в частта 
й от бул. „Васил Левски” до ул. „Зорница”, 
затрудняваща преминаването на превозните средства 
на ОГТ(Компонент 6 от ПИГТР);  

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

9Б.2.4.6      Корекция на 4 броя кръстовища (Компонент 6 от 
ПИГТР); 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе.

 Русе 

9Б.2.4.7      Смяна на времевия цикъл на светофарите, подобрение 
на уличната маркировка и подновяване на пътните 
знаци (Компонент 3 от ПИГТР); 
 

Община Русе, 
КАТ - “Пътна 
Полиция 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 

9Б.2.5 Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, 
където е установено значително превишение на 
граничните стойности на шума. 

Община Русе, 
КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Постоянен Общински бюджет. Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.6 Избор на ефективни решения за паркирането и 
гарирането в ЦГЧ (зона А) 

Община Русе, 
КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

9Б.2.7 Изграждане на пешеходни зони и велосипедни алеи, 
съгласно Интегриран План за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР); 
 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 
 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
ОП „Региони в 
развитие”. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.7.1 Изграждане на велосипедни алеи, Първостепенна 
мрежа І етап: бул. “Съединение”, бул. “Цар 
Освободител”, ул. “Хан Аспарух, ул. “Хан Крум”, ул. “К. 
Иречек”, ул. “Славянска”, “Придунавски булевард” /3,73 
км/; 
 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 
 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
ОП „Региони в 
развитие”. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

9Б.2.7.2 Изграждане на велосипедни алеи, Първостепенна 
мрежа ІІ етап: ул. “19-ти февруари”, ул. “Червен”, ул. 
“Иван Вазов”, бул. 
“Борисова”, ул. “Пирот”, ул. “Петко Д. Петков”, бул. 
Фердинанд”, алея “Възраждане” /4,30 км/ 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 
 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
ОП „Региони в 
развитие”. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.7.3 Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци” и 
благоустрояване на околните пространства. 
 

Външен 
изпълнител 

Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 
 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
ОП „Региони в 
развитие”. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на ИПГВР на гр. 
Русе 

9Б.2.8 Своевременно провеждане на ремонтни работи и 
поддържане на пътната настилка на уличната мрежа в 
добро експлоатационно състояние 

Община Русе Постоянен Не са необходими 
допълнителни 

финансови средства. 
Общински бюджет. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората, 
включително подобряване на 
акустичната среда на Община 
Русе 

9Б.2.9 Залесяване на свободни площи и изграждане на 
озеленителни пояси 

Община Русе Съгласно 
срока в 
ИПГВР на 
гр. Русе. 
 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
ИПГВР на гр. Русе. 
Общински бюджет, 
ОП „Региони в 
развитие”. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората, 
включително подобряване на 
акустичната среда на Община 
Русе 

9Б.2.10 Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения 
9Б.2.10.1 Мярка B12 

бул. България, ОУ Алеко Константинов, 145 m / 0.30 m / 
4.00 m 
бул. България, ул. Мадан / Троян, 240 m / 0.30 m / 4.00 
m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 
616000.00 лв. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Русе 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

9Б.2.10.2 Мярка B3 
бул. България, ул. Устово / Вихрен, 185 m / 0.30 m / 4.00 
m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 
296000.00 лв. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Русе 

9Б.2.10.3 Мярка B6 
бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m / 0.30 m / 4.00 
m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 
200000.00 лв. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Русе 

9Б.2.10.4 Мярка B78 
бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков, 125 m / 0.30 m / 
4.00 m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m / 0.30 m / 4.00 m 

Външен 
изпълнител 

2013-2018 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 
464000.00 лв. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Русе 

9Б.2.10.5 Мярка B9 
подлез ЖП линия, кв. Родина – Център („пробив 
Кауфланд“) 

Външен 
изпълнител 

2015 
 

- Подобряване на акустичната 
среда на Община Русе 

9Б.3.1 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 

Община Русе Постоянен Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Изграждане на устойчиви 
модели на гражданско 
поведение 

9Б.3.2 Подготовка и издаване на материали (листовки, 
брошури) с информация как всеки гражданин може да 
допринесе за снижаване на нивата на шум. 

Община Русе  Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Граждански принос за 
намаляване на шумовото 
замърсяване 

9Б.3.3 Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите 
жалби от гражданите по въпросите на шума в 
околната среда и резултатите от предприетите 
проверки от контролните органи.  

Община Русе Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена 
към намаляване на шума в 
околната среда 

9Б.3.4 Публикуване в Интернет страницата на общината 
на актуална информация за състоянието на 
акустичната среда, проблеми, проекти и инициативи 
в тази област. 

Община Русе Постоянен Общински бюджет Повишаване на обществената 
информираност; Изпълнение на 
задълженията съгласно Глава 
III „Информиране и участие на 
обществеността” на ЗЗШОС 
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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 

Табл. 10.1 Съпоставителен анализ оценка на моделираните мерките. 
№ 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 B12 
бул. България, ОУ Алеко Константинов, 145 m / 0.30 m / 4.00 
m 
бул. България, ул. Мадан/Троян, 240 m / 0.30 m / 4.00 m 

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

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

Мярка B3 
бул. България, ул. Устово/Вихрен, 185 m / 0.30 m / 4.00 m 

Мярка със незначителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка с незначителен ефект – относно  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради). Защита болница. 

Мярка B6 
бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 

Мярка със незначителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка със незначителен ефект – 
значителна  редукция брой ошумени жители 
(обитаващи жилищни сгради).  

Мярка B78 
бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m / 0.30 m / 4.00 m 

Мярка със незначителен ефект – значителна 
редукция в ошумената площ в района на 
анализ (за надграничните стойности). 

Мярка със значителен ефект – значителна  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради).  

Мярка B9 
подлез ЖП линия, кв. Родина – Център („пробив Кауфланд“) 

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

Мярка със значителен ефект – значителна  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради).  

„Общ шум в околната среда” – гр. Русе - Собствен 
мониторинг на шума в околната среда на гр. Русе – 
посредством система за стационарни измервания на шума и 
осигурен публичен достъп до постоянно актуализиращите се 
данни (Вж. webnoise.eu). 

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

Мярка със значителен ефект – значителна  
редукция брой ошумени жители (обитаващи 
жилищни сгради).  

Други – организационни мерки (Вж. горната основна т. 9 от 
настоящия проект) 

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

Поради невъзможност за точно техническо-
акустично  моделиране на предлаганите 
допълнителни организационни мерки, не е 
предложен анализ за конкретен ефект.  
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Фиг. 10.1 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24, ошумена площ (кв.м.) 
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Фиг. 10.2 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24 в участъка (%) 
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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). 
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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 агломерация Русе 
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. 
 
 
Табл. 11.1 А. Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на  
отделни групи от населението: 
 

РАЙОН / МЯРКА 

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”) 

Мярка 9 - подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 231 
Мярка B12 - бул. България, ОУ Алеко 
Константинов/Мадан-Троян 60 
Мярка B78 - бул. Цар Освободител, СОУ 
Й.Йовков/ПГСАГ 19 

Мярка B6 - бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка 17 

Мярка B3 - бул. България, ул. Устово/Вихрен 8 
 

 
Фиг. 11.1 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24, брой 
жители 
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Фиг. 11.2 Б. Приоритетно подреждане според намаляване на площта на „надгранично” 
ошумяване: 
 

РАЙОН / МЯРКА 

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”) 

Мярка 9 - подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 35,40 
Мярка B12 - бул. България, ОУ Алеко 
Константинов/Мадан-Троян 5,4 
Мярка B78 - бул. Цар Освободител, СОУ 
Й.Йовков/ПГСАГ 3,7 

Мярка B3 - бул. България, ул. Устово/Вихрен 1,1 

Мярка B6 - бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка 0,8 
 

 
Табл. 11.2 Съпоставителен анализ – редукция тотални надгранични стойности на L24, 
ошумена площ (кв.м) 
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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) 

 
На 17.05.2013 г. в Заседателната зала на Община Русе от се проведе планираното обществено 

обсъждане с цел запознаване и обсъждане на предложенията за мерки за намаляване на шума по 
проекта на „План за действие към Стратегическа карта на шума в околната среда на 
агломерация Русе”. (Вж. Протокол от обществено обсъждане) 

При провеждането на общественото обсъждане са спазени изискванията на Закона за защита 
от шума в околната среда и Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
стратегическите карти за шум и към плановете за действие. 

Съобщението за обществения достъп до документацията и поканата за общественото 
обсъждане са публикувани във вестник „Утро“, брой 87 от 13-14.04.2013 г. и на сайта на Община Русе 
www.ruse-bg.eu. Въпреки предварителното оповестяване на събитието и обявеният обществен 
достъп до плана за действие към стратегическата карта за шум на агломерация Русе на 
общественото обсъждане не присъстват представители на обществеността. За общественото 
обсъждане са изпратени съобщения по електронната поща и до председателя на Общински съвет-
Русе и председателите на постоянните комисии към него. 

Присъстваха: представители на фирмата разработила проекта – фирма СПЕКТРИ ЕООД, 
представители на общинската администрация, РЗИ-Русе, РЛ-ИАОС и РИОСВ-Русе (приложен  
Протокол от общественото обсъждане в Приложение 1). 

Г-жа Виолета Василева откри срещата, като направи кратко обобщение на законовите 
изисквания в областта на защитата от шума и основанията за разработване на плана за действие към 
стратегическата карта за шум. С Решение №104 г., прието с Протокол №7 от 01.03.2012 на Общински 
съвет – Русе, беше одобрена Стратегическа карта за шум (СКШ) за агломерация Русе. Планът за 
действие към СКШ следва да бъде одобрен от общински съвет – Русе в срок до 18 юли 2013 г. (§4, т.2 
от ПЗР на ЗЗШОС).   

Представителите на фирма СПЕКТРИ ЕООД изнесоха подробна мултимедийна презентация на 
Предварителния план за редукция на шума в агломерация Русе, както и внесоха допълнителни 
разяснения и отговориха на зададените въпроси. 

Г-жа Маргарита Николова изразява становище, че плана за действие е добре структуриран и 
детайлно разработен и няма забележки към неговото съдържание. Според измерванията на шума, 
които се извършват от РЗИ – Русе през 2012 година се забелязва намаляване на шумовото 
натоварване в 25 от 30-те пунка на замерване, но въпреки това в 23 от тези пунктове нивата 
превишават допустимите норми. Г-жа Николова изказа надежда, че с изпълнението на мерките от 
плана за действие шумовото натоварване в жилищните зони ще се намали още и ще достигне 
допустими нива. Отбелязва също, че влиянието на шума върху човешкото здраве (по специално 
върху нервната система) е доста голямо, макар и пренебрегвано, и трябва да се предприемат 
необходимите мерки за неговото намаляване. Според г-жа Николова мерките заложени в плана за 
действие са добре структурирани и не вижда пропуски. Изразява надежда, че всички заложени в 
плана за действие мерки ще бъдат реализирани. 
 Г-н Милко Иванов поздравява Община Русе за изработването на плана за действие. Счита, че 
изграждането на шумозащитните бариери е добра идея, но само по себе си няма да има 100 % 
ефект. За да се намали шумовото натоварване в жилищните зони е необходимо да се санират 
жилищните сгради.  
 Г-жа Валентина Великова получи разяснение от г-н Михайлов относно зонирането при 
извършването на измерванията на шума. По отношение изпълнението на мерките, заложени в плана 
за действие г-жа Василева допълни, че те са свързани с наличието на значителен финансов ресурс. 
Община Русе изпълнява проект за интегриран градски транспорт, част от който се явява 
изграждането на мрежата от велоалеи и предвидените шумозащитни бариери. Подмяната на 
автопарка на превозвачите в града е трудно осъществимо, тъй като е свързано с много средства, а 
дружествата, които са спечелили обществените поръчки за превозвачи не разполагат с такива.    

Забележка: В становището, което РИОСВ-Русе е дала по проекта на План за действие е 
отбелязано, че на страница 17 от документацията са описани дружества/обекти: „Пътперфект-Т“ ЕАД, 
„Солар Про“ ЕАД, „Брамакс ПС“ ЕООД, „Раломекс“ АД и „Пих Индъстри“ АД, които са извън 
агломерация Русе и не следва да се включват в плана за действие, Изпълнителите се съгласиха със 
забележката и потвърдиха, че тя ще бъде отразена в окончателната разработка. 

Други писмени становища предварително или по време на общественото обсъждане не бяха 
представени. 
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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) 

 
 
 

Според приетите общински програми и проекти на Община Русе, следните по важни 
от акустична гледна точка проекти се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 
години или в дългосрочен план: 

 
13.1. Относно „Автомобилен транспорт”: 

Промяна на автопарка на транспортните фирми обслужващи обществения 
транспорт с екологични автобуси с понижено ниво на шум; 
Развиване и увеличаване на тролейбусната мрежа, модернизиране на 
съществуващите тролей и използване на нови с понижено ниво на шум. 

 
13.2. Относно „Регулиране на движението на ППС“: 

Използване на съвременни автоматизирани системи за регулиране на движението 
и модернизиране на съществуващите с оглед създаване на зелена вълна на 
движение. Създаване на „бус-лента“ по основните булеварди с оглед увеличаване 
на пропускателната способност на градския транспорт. Въвеждане на маршрути 
на тежкотоварните автомобили над 10 т. и забранителен режим за движение на 
тежките и средните транспортни средства в натоварените шумово зони на града. 

 
13.3. Относно „Общинската пътна мрежа”: 

Рехабилитиране на съществуващата пътна мрежа и изграждане на нова. 
Изграждане на допълнителна „бус-лента“ за градския транспорт. Проектиране и 
изграждане на трасета за транзитно преминаване с оглед намаляване на 
шумовото замърсяване по съществуващите пътни трасета. Изграждане на 
шумозащитни прегради/бариери в натоварените шумово участъци от основните 
пътни трасета. Изнасяне на автомобилното движение от централните градски 
части към периферията на града. 

 
13.4. Относно „ж. п. транспорт”: 

Модернизиране на съществуващите влакове и използване на нови с понижено 
ниво на шум; Модернизиране на релсовия път на територията на Община Русе. 
Изграждане на шумозащитни прегради/бариери в зоните до жилищни сгради. 

 
13.5. Изграждане на велосипедни алеи и паркинги за велосипеди. 

Развиване на мрежа от велосипеди под наем.  
 

13.6. Относно плановете за развитие на Община Русе в частта си акустична среда – 
съгласно проекта за ОУП на Община Русе и „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие“ и „Проект за интегриран градски транспорт на град Русе“: 
Изграждане на бул. „Родина“ от бул. „България“ до бул. „Липник“. Пътен възел на бул. 
„България“ – бул. „Гоце Делчев“ – бул. „Родина“. Пътен възел -  бул. „Родина“ – ул. 
„Шипка“ и пътен възел – бул. „Родина“ – бул. „Липник“. Ново пътно трасе с подлез под 
ж.п. линията за връзка на бул. „Липник“ с ул. „Чипровци“. 
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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:  
 

, (10-1), 

 
Където, 
 
КА1 е общата надгранично ошумена площ в кв.м - в района на анализ преди 

прилагане на предлаганата конкретна обезшумителна мярка,  
 
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, 
 
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 РУСЕ  
(ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ) 

 
Вж. Приложение 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 

Опис на входната информация: 
 

- Писмо с Вх. № 32-05-23 / 21.11.2012 г. – на Община Русе; 
- Писмо до Общински съвет Русе;  
- Писмо с изх. № 02-14-29 / 21.02.2013 г. на БДЖ Товарни превози ЕООД – София; 
- Писмо с изх. № 34-00-128 / 20.02.2013 г. на БДЖ Пътнически превози ЕООД – 

София; 
- Писмо с вх. № 30-169-4#1 / 18.02.2013 г. на Община Русе; 
- Писмо с изх. № 24-44-2/06.02.2013 г. – отговор на ДП „Национална компания 
- железопътна инфраструктура”  
- ПРОЕКТ “ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (ИПГВР) НА ГР. РУСЕ”, изпълняван по 
договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по Оперативна програма 
"Регионално развитие 2007-2013г."; 

- Оперативна програма региони в растеж 2014 - 2020 г. 
- Програмата за управление на община Русе за мандат 2011-2015 година; 
- Изменение на действащия общ градоустройствен план с генерален 

комуникационно-транспортен план на град Русе; 
- Писмо с Вх. № 33-01-119#1 / 26.04.2013 г. на Община Русе; 
- Протокол от обществено обсъждане на Община Русе. 

 
Заб.: Кореспонденцията, постъпила като „входна информация” в процеса на работа по 
проекта (неговата предварителна част) е достъпна в електронен формат (сканирана). 



 
 

„Изготвяне на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе“ 
стр. 1/4 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

КАРТОВА ИНФОРМАЦИЯ  
 „КОНФЛИКТНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ШУМОВИ КАРТИ” 

ЗА ИЗТОЧНИЦИ АВТОМОБИЛЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАФИК.  
ЛОКАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ШУМОВИ КАРТИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНИ ФОКУСНИ РАЙОНИ (С 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ) 
 ПРИЛОЖЕНИ СПОРЕД ИЗБРОЯВАНЕТО ПО-ДОЛУ 

 

 
„Конфликтна карта”, източник ПЪТЕН ТРАФИК, 

показател L24 

 
„Конфликтна карта”, източник ПЪТЕН ТРАФИК, 

показател Lнощ 

„Конфликтна карта”, източник Ж. П. ТРАФИК, 
показател L24 

 
„Конфликтна карта”, източник Ж. П. ТРАФИК, 

показател Lнощ 

Мярка B12 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: B12_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: B12_MO_LDEN.bmp;

 
Мярка B12 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: B12_MO_LNG.pdf 

Приложен файл: B12_MO_LNGT.bmp;
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Мярка B12 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: B12_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: B12_OR_LDEN.bmp 

 
Мярка B12 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: B12_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: B12_OR_LNGT.bmp 

Мярка B3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: B3_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: B3_MO_LDEN.bmp  

 
Мярка B3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: B3_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: B3_MO_LNGT.bmp  

Мярка B3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: B3_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: B3_OR_LDEN.bmp  

 
Мярка B3 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: B3_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: B3_OR_LNGT.bmp  
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Мярка B6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: B6_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: B6_MO_LDEN.bmp  

Мярка B6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: B6_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: B6_MO_LNGT.bmp  

 
Мярка B6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: B6_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: B6_OR_LDEN.bmp 

Мярка B6 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: B6_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: B6_OR_LNGT.bmp  

 
Мярка B78 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: B78_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: B78_MO_LDEN.bmp 

Мярка B78 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: B78_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: B78_MO_LNGT.bmp  
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Мярка B78 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: B78_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: B78_OR_LDEN.bmp  

 
Мярка B78 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: B78_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: B78_OR_LNGT.bmp  

Мярка B9 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
След прилагане на мярката 

Приложен файл: B9_MO_LDEN.pdf 
Приложен файл: B9_MO_LDEN.bmp  

 
Мярка B9 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

След прилагане на мярката 
Приложен файл: B9_MO_LNGT.pdf 
Приложен файл: B9_MO_LNGT.bmp  

Мярка B9 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател L24, 
Преди прилагане на мярката 

Приложен файл: B9_OR_LDEN.pdf 
Приложен файл: B9_OR_LDEN.bmp

 
Мярка B9 - източник ПЪТЕН ТРАФИК, показател Lnight, 

Преди прилагане на мярката 
Приложен файл: B9_OR_LNGT.pdf 
Приложен файл: B9_OR_LNGT.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 

Химически състав Алуминий над 97% 
Тип елемент Затворени клетки 
Плътност 0.2 ~ 0.4 g/cm3

Акустични х-ки Коефициент на акустична абсорбция NRC 0.70 ~ 0.75 

Механични х-ки 
Сила на якост 1.3 ~ 2.0 MPa 
Здравина на натиск 1.5 ~ 2.0 MPa 

Термални х-ки Топлинна проводимост 0.268 W/m.K 
Точка на разтопяване Приблиз. 780 ОС 

Допълнителни х-ки 
Електромагнитна екранираща способност Над 90 dB 
Устойчивост на напръскване със сол 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. 
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‐ 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): 
 

БУЛЕВАРД 

Дължина 
на 

бариерата 
(m) 

Височина 
на 

бариерата 
(m) 

Стойност 
 

(лв.) 

Мярка B12 
бул. България, ОУ Алеко Константинов, 145 m / 0.30 m / 
4.00 m 
бул. България, ул. Мадан / Троян, 240 m / 0.30 m / 4.00 m 

145 
240 

 

4 
4 
 

616000.00 

Мярка B3 
бул. България, ул. Устово / Вихрен, 185 m / 0.30 m / 4.00 m 

185 4 296000.00 

Мярка B6 
бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 

125 4 200000.00 

Мярка B78 
бул. Цар Освободител, СОУ Й. Йовков, 125 m / 0.30 m / 4.00 
m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m / 0.30 m / 4.00 m 

125 
165 

4 464000.00 

 
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 B12 Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни 
панели с дължини 145 и 240 м и височина 4 м 
 
бул. България, ОУ Алеко Константинов, 145 m/0.30 m/4.00 m; 
бул. България, ул. Мадан/Троян, 240 m/0.30 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. 
 

 
 
 

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 В12: Мярка със значителен ефект – значителна редукция в ошумената площ в района на анализ (за 
надграничните стойности). 
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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 В12: Мярка с незначителен – относно  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради). 
Защита учебно заведение. 
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1.2. Мярка B3 Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни 

панели с дължина 185 м и височина 4 м 
бул. България, ул. Устово / Вихрен, 185 m / 0.30 m / 4.00 m 

 
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. 
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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 (за 
надграничните 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 със незначителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни 
сгради). 
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Мярка B6 Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни 
панели с дължина 125 м и височина 4 м 

бул. Ген. Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 
 

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. 
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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 (за 
надграничните 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 със значителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради). 
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Мярка B78 Симулация ефект – противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни 
панели с дължини 125 и 165 м и височина 4 м 

бул. Цар Освободител, СОУ Й. Йовков, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m / 0.30 m / 4.00 m 
 

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. 
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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 (за 
надграничните 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 със значителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради).
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1.3. Мярка B9 
подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 
 
 

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. 

 
 

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 (за 
надграничните стойности). 
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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 със значителен ефект – значителна  редукция брой ошумени жители (обитаващи жилищни сгради). 
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Приложение 6 

15. РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ  
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
 

Планът за действие за управление на шума в околната на Агломерация Русе е разработен 
съгласно изискванията на „Закон за защита от шума в околната среда“, Обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 
г., в сила от 1.01.2006 г. и „Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на 
стратегическите карти за шум и към плановете за действие“, Обн. ДВ, бр. 70 от 29.08.2006 г. от 
СПЕКТРИ ЕООД. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА НА ШУМА В 
ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ РУСЕ” на базата на Стратегическата шумова карта (СШК) е 
управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане 
на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Тези мерки 
трябва да се базират на случаите, 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. 

Крайната цел 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 
неговото избягване, предотвратяване или намаляване. 
 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШУМ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ 

Показателите за шум 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.0). 

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях  

№ Територии и устройствени зони в урбанизираните 
територии и извън тях  

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)
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 

интензивен автомобилен трафик  
 

60 
 

55 
 

50 
 

60 
4 Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и транспорт 
 

65 
 

60 
 

55 
 

65 
5 Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 66 

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 

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] 
 

1. Описание на Агломерация Русе (местоположение, площ, население), основни източници на 
шум, свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шум) 

Град Русе е разположен на площ от 127,124 км2. Височината му е 98 - 102 м над морското 
равнище. Климатът е умерено континентален. Град Русе е с население 146 609 души (по данни от 
преброяване от 2011 г.). Русе е регионален и общински център, както и петият по големина град в 
България. Град Русе e значим икономически център, разположен по поречието на река Дунав в 
Североизточна  България по протежение на 11 км.  Русе е един стар български град, пристанище на 
река Дунав, който продължава да заема важно място в икономиката на България – в последното 
десетилетие основните промишлени браншове в Русе са химическия и текстилния. 
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Основните източници на шум, свързани с превишаване на граничните стойности на даден 
показател за шум са: основно - автомобилния трафик и частично – железопътния трафик. 
 
2. Органи на местната власт, отговорни за изпълнението на мерките 

Съгласно чл.15, ал.1, от Закона за защита от шума в околната среда, Кметовете на общините 
определят длъжностните лица от общинската администрация за контрол на дейностите, свързани с 
ограничаване на шумовите нива в околната среда.  
 
3. Анализ и оценка на шумовото натоварване през последните 5 години 

Основни източници на шум в околната среда на територията на община Русе са автомобилния 
и железопътен транспорт, и промишлеността. През урбанизираната територия на града преминават 
участъци от основни национални и международни автомобилни и железопътни трасета. 
Промишлеността е обособена в две зони - източна и западна, като преобладават предприятия на 
леката, хранително-вкусовата и химическата промишленост, машиностроене, корабостроене и др. 

Към момента на разработване на настоящия документ, Община Русе 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-Русе извършва дългогодишни 
измервания и изчисления на шума, съгласно утвърдена „Програма за мониторинг на шума в 
урбанизираната територия на град Русе” (т. нар. “квази мониторинг по схема / методика” (РЗИ – Русе). 

Извлечение от „ДОКЛАД НА РЗИ – РУСЕ ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД 
РУСЕ” е дадено по-долу: 

Пунктовете, в които РЗИ извършва мониторинг на шума в урбанизираната територия на гр. 
Русе, са 30 на брой, отговарящи на изискванията, посочени в Методиката на Министерство на 
здравеопазването за определяне на броя, разположението и разпределението им, както и 
периодичността на измерванията и/или изчисленията на шумовите нива. 

Според разположението си пунктовете се разделят на: 
- пунктове в територии, прилежащи към пътни трасета - 13 бр.; 
- пунктове в територии с промишлени източници на шум - 7 бр.; 
- пунктове в територии, подлежащи на усилена шумозащита - 10 бр.  
 Наблюдаваният показател е Дневно ниво на шума Lден. Периода на извършване на 
измерванията е от 01 май до 30 октомври (летен период), трикратно в работни дни. 
 При анализиране на измервателните резултати за 2012 г. спрямо 2011 г. се открояват следните 
основни тенденции: 
- По броя на преминали МПС и средните еквивалентни нива: 

В 8 пункта се наблюдава увеличение, а в 20 пункта има намаление в броя на преминалите 
МПС. С най-голямо натоварване (най-голям брой преминали МПС) са: бул. „Христо Ботев“, бул. 
„Липник“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Съединение“, бул. „България“, ул. „Тулча“, ул.  „Плиска“ и ул. 
„Хан Крум“. 
– По максималните, средните и минималните еквивалентни нива: 
 В максималните си нива шумът е увеличен в 4 пункта и намален в 26. В средните си нива 
шумът е увеличен в 5 пункта и намален в 25. В минималните си нива шумът е увеличен в 3 и намален 
в 27 пункта. 
– По установените средно еквивалентни нива: 
 От таблицата се вижда, че в диапазона под 58 dB има 3 пункта. В диапазона 58 – 62 dB има 3 
пункта, в диапазона 63 – 67 dB има 15 пункта,  в диапазона 68 – 72 dB има 8 пункта, в диапазона 73 – 
77 dB има 1 пункт.  
– Проникващ шум: 

В 4 пункта има намаление на проникващия шум, а в 6 той се увеличава. Шумовите нива са над 
съответните допустими норми, с изключение на тези в ЦДГ „Русалка“, СОУ „Христо Ботев“, ОУ „ Братя 
Миладинови“ и ЦДГ „Слънце“. 
В града са обособени четири функционални зони, подлежащи на усилена шумозащита, около: 
–  ДКЦ 2; - МГ "Баба Тонка"; – „МБАЛ Русе” АД; – СОУ "Възраждане". 

При определянето им е взето предвид местоположението, характера на дейността върху 
терените и трафика на транспортните средства, преминаващи в близост като основен източник на 
шум в градската среда. Измерванията са провеждани три пъти на ден, в три различни точки на всяка 
улица, два дни. 
 След направената шумова характеристика на града и на отделните функционални зони е видна 
необходимост от привеждане на жизнената среда към оптимални условия за по-добро здраве на 
неселението, което се ограничи максимално или забрани преминаването на тежкотоварни МПС по 
съответната пътна артерия, в непосредствена близост до обекти, изискващи тих режим. 
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ИЗВОДИ 
3.1. Броят на преминалите моторни превозни средства за настоящата година, има тенденция за 
намаляване 
3.2. Нивата на шума при наблюдаваните пунктове се разпределят, както следва: 
3.2.1. пунктове върху територии прилежащи към пътни трасета: 
 над граничните стойности – 13;  под граничните стойности – 0. 
3.2.2. пунктове върху територии с промишлени източници: 
 над граничните стойности – 3;   под граничните стойности – 4. 
3.2.3. пунктове върху територии подлежащи на усилена шумозащита: 
 над граничните стойности – 6; под граничните стойности – 2. 
 в това число тихи зони: 
 над граничните стойности – 1; под граничните стойности – 1. 
 От общо 30 пункта: над граничните стойности – 23; под граничните стойности – 7. 
3.3. Средното еквивалентно ниво на шума е увеличено в 5 пункта и намалено в 25. 
3.4. Преобладаващият шум на гр. Русе е в диапазона 63 - 67 dB – 15 пункта,  

68 - 72 dB – 8 пункта и  73 - 77 dB – 1 пункт. 
3.5. Функционалните зони са подбрани в зависимост от характера на дейност на сградите в тях – 
обекти, подлежащи на усилена шумозащита: здравни и учебни заведения 
3.6. Във всяка функционална зона се очертава по една шумна улица. 
На графиката на фигура 3.2 е дадено разпределението на пунктовете по диапазони за последния 
петгодишен период (2008 – 2012 г.). През предишните три години най-голям е бил броят на 
пунктовете със средни шумови нива в диапазона 68-72 dB(А). Важно е да се отбележи, че през 2012 г. 
има намаление на броя на пунктовете в този диапазон и съответно увеличение на тези в диапазона 
63-67 dB(А). Като цяло акустичната обстановка в града остава непроменена за последните пет 
години, с почти еднакъв брой пунктове в различните диапазони. В по-голямата част от контролните 
пунктове измерените средни еквивалентни нива на шум надвишават граничните стойности. Следва 
да се отбележи, че се наблюдава намаление на броя на пунктовете в диапазона 73-77 dB(А), като за 
2012г. има само един пункт, в който е отчетено ниво на шума в този диапазон. 

Поради естеството на мониторинг от периодичен тип (не 24-часов), получените измервателни 
данни за годините от РЗИ-Русе са индикативни, но недостатъчни за цялостен анализ и дефиниране 
на съответни мерки за редукция и управление на шума в град Русе. 

Извлечение от „Доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Русе” по отношение на 
фактора шум е дадено по-долу: 

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Русе организира извършване на 
измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлени инсталации и 
съоръжения в областите Русе, Разград и Силистра.  

Списъкът на подлежащите на мониторинг промишлени източници на шум в района на 
инспекцията обхваща около 90 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от 
дейността им.  

По-голяма част от промишлените предприятия в района на инспекцията са разположени в 
производствено-складови зони или извън населените места, така че влиянието на излъчвания от 
тяхната дейност шум върху населението е минимално. Допустимите гранични нива на шум за тях са 
70 dB(А) съгласно Наредба 6/2006 г. 

Разположението на обектите, в които са извършени контролни замервания на шум през 2011г., 
в зависимост от устройствената зона е както следва – в производствено складова зона - 13 
предприятия, в централни градски части - 5 предприятия и в жилищна зона - 1 предприятие. 

Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2011 г. са извършени контролни 
проверки за нивата на шум в 18 промишлени обекта. Установено е, че с изключение на „Арда-Русе” 
ООД инсталациите излъчват шум в околната среда с нива, не превишаващи граничните.  

През 2011 година в РИОСВ-Русе е депозирана поредната жалба за високо ниво на шум от 
дейността на предприятието за производство на дамска конфекция „Арда-Русе” ООД, което се 
намира в централна градска и граничи с жилищна зона. За същото нарушение фирмата е 
санкционирана през 2009 г. и през 2010 г.  

Следствие на засиления контрол и увеличаващите се суми в наказателните постановления, 
„Арда-Русе” ООД 2010 г. извърши подмяна на климатично-вентилационната система на втори етаж от 
сградата, а през 2011 г. демонтира и тази от трети етаж, като по този начин намали значително 
нивата на излъчвания шум в приемливи граници. 

Изводът, който може да се направи по отношение на шума в контролирания от РИОСВ Русе 
регион през 2011 г. е, че проверените промишлени обекти с изключение на „Арда-Русе” ООД и 
„Подстанция Център”, към „Е.ОН България Мрежи” АД, не са превишавали граничните нива на шум, 
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съгласно Наредба 6/2006г., следствие на редуцираната дейност и осъществявания от РИОСВ Русе 
периодичен мониторинг. 
При извършените измервания на нивата на шум по Плана за 2011 година е установено, че:  
 фирма Спарки” АД, гр. Русе, при която през 2008 г. е констатирано превишение, е намалила 
обема на своята дейност, което е довело до намаляване на шума в мястото на въздействие пред най-
близката жилищна сграда под нормативно определените 55 dB(А) (измерено е 53,6 dB(А).  
 от фирмите „Уни Медия” ЕООД и “България Куверт” ООД, от които е имало жалба по отношение 
на излъчвания шум, втората е изнесла дейността си извън България, което е довело до намаляване 
на излъчвания шум в границите на нормативно определените.  

В контролната дейност през 2011 г. са извършени проверки нивата на шум за пръв път на  
„Фибран България” АД, Не беше констатирано превишение на граничните нива на шум.  

Проверката на представените данни в докладите от собствени периодични измервания (СПИ) 
на нивата на шум от предприятията, в чиито комплексни разрешителни има изискване за такова през 
2011 г. не се констатират превишения на граничните нива. 
 
4. Анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум 

Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в големите 
градове. Породен от развитието на промишленото производство, на пътническите, товарните и 
водните 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 трайно 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; 
- Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост (особено 
по най-ошумените трасета – основните булеварди и отсечки на агломерация Русе); 
- Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и въвеждане на 
Европейски изисквания за максимални прагове на генериран шум за превозните средства, движещи 
се в агломерация Русе; 
- 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; 
-  Пътна настилка с ниски показатели по отношение на предаване на шума, наличие на 
некачествени пътни настилки, 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 се в 
агломерация Русе; 
- 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. 

От друга страна, оценката на Общия устройствен план на Русе показва, че пътната мрежа е с 
претоварено движение в резултат на нарастване на моторизацията за последните 5 години. 
Задръстванията са голям градски проблем на Русе, а оттам и нарастване на шумовото замърсяване в 
резултат на движение в режим на постоянно тръгване и спиране. 
 Съществен фактор върху ошумяването  на Община Русе от пътен трафик е натовареността на 
кварталните и локалните улици. По-долу е дадена извадка от СШК на Община Русе - Шум пътен 
трафик L24 и 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.  

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 

Русе, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на шумово замърсяване. 
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 Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление. 
Специфично за развитието на гр. Русе е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление 
и зоните за обитаване.  

 
5. Резюме на резултатите от стратегическите карти за шум 

Методите за изчисляване и измерване използвани при изготвянето на стратегическата карта за 
шум на Град Русе, съответстват на препоръчителните от Европейската комисия (Директива 
2002/49/ЕС) – за пътен трафик – според стандарта XPS31-133; за железопътен трафик – RMR  
[“Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96”]; за въздушен трафик – посредством метода 
“ECAC.CEAC Doc 29”; за промишленост – посредством метода за изчисление ISO 9613-2. 

Използвани са следните основни общи параметри: изчисления на картите на шума на височина 
4 м и мрежа с размер 10 x 10 м; 

Създаден е компютърен модел на град Русе, включващ терен водни площи, пътни и 
железопътни трасета, булеварди и улици, специални и жилищни сгради, промишлени сгради и 
промишлени предприятия. 

В следващата таблица е направена съпоставка на превишаването на граничните стойности на 
шума по източници за LДЕН И LНОЩ ЗА НАЙ-СИЛНО ИЗЛОЖЕНА ФАСАДА И ЗА ТИХА ФАСАДА: 
Очакван брой хора Lден  [dBA] Lнощ  [dBA] 
Най-силно изложена  фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Пътен трафик 46329 38954 15662 4778 332 28439 10394 4208 294 8 
ЖП ТРАФИК 847 192 7 0 0 466 50 1 0 0 
ПРОМИШЛЕНОСТ 169 48 31 2 0 119 33 25 0 0 
Очакван брой хора Lден  [dBA] Lнощ  [dBA] 
Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Пътен трафик 5447 4784 1679 484 70 3103 1191 406 65 2 
ЖП ТРАФИК 276 136 9 0 0 219 60 2 0 0 
ПРОМИШЛЕНОСТ 59 15 2 1 0 35 6 3 0 0 

В резултат от разработената стратегическа карта за шум е видно, че от трите основни 
източника на шум, автомобилният трафик реално оказва най-ясно изразено неблагоприятно влияние 
върху населението на агломерация Русе. Много голям 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: 48% – за Lден, 33% – за Lвечер и 29% за 
Lнощ. Броят на жителите подложени на нива над 45 dB, са за вечерен период – 89% от жителите и 64% 
от жителите за нощен период. Същевременно 64% от детски, лечебни, учебни, 
научноизследователски заведения и обществени сгради (т.нар. „специални” сгради) са изложени на 
нива на шум над граничните стойности за показателя Lден. 

 
6. Предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване към момента, както и мерки в 
процес на подготовка, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони. 

До момента на територията на община Русе не е разработвана програма за намаляване на 
вредното въздействие на шума по смисъла на Закона за защита от шума в околната среда. В 
екологичната оценка на проект за частично изменение на ОУП на гр. Русе през 2007 г. е засегнат 
въпроса с шумовото натоварване, като са направени следните изводи: 
- непрекъснато нарастващ брой МПС в движение; 
- трайна тенденция за увеличаване на шумовото замърсяване в градските територии и зони до 
нива в диапазона 68-72 dB(A), водеща до здравен риск; 
- проникващ шум във всички контролирани обекти в нива над-пределно допустимите. 
Оценката, която е направена е, че описаната акустична обстановка е в резултат на: 
- увеличаващият се брой МПС; 
- грешки, допускани в градоустройственото планиране и недостатъчната пропускателна способност 
на използваната транспортна мрежа; 
- продължаващо застрояване на терени, разположени около шумни улици и булеварди; 
- липса на подходяща строителна шумозащита; 
- разполагане на жилищни и обществени сгради до локални и транспортни източници на шум; 
- ограничени възможности за експлоатация на по-малко шумни транспортни средства и оборудване 
на локалните източници на шум; 
- не отчитане на шумовите характеристики на трасетата в организацията на движението в 
централната зона; 
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Липса на контрол по изпълнението на мерките, регламентирани от шумовата карта на гр. Русе 
от 1977 г. и свързаната с това оценка на ефективността на шумозащитните мерки и определяне на 
приоритетните обекти, методите и средствата за защита. 

Според приетите общински програми и проекти на Община Русе, следните по важни от 
акустична гледна точка проекти са в процес на реализация и се предвиждат да бъдат реализирани 
през следващите 5 години или в дългосрочен план: 
6.a) Относно „Автомобилен транспорт”: промяна на автопарка на транспортните фирми, 
обслужващи обществения транспорт; Развиване на автобусната и тролейбусна мрежа, 
модернизиране на съществуващите автобуси и тролей и използване на нови с понижено ниво на шум. 
6.b) Относно „Регулиране на движението на ППС“: използване на съвременни автоматизирани 
системи за регулиране на движението и модернизиране на съществуващите. 
6.c) Относно „Общинската пътна мрежа”: Рехабилитиране на съществуващата пътна мрежа и 
изграждане на нова. 
6.d) Относно „ж.п. транспорт”: Модернизиране на съществуващите влакове и използване на нови с 
понижено ниво на шум; Модернизиране на релсовия път на територията на Община Русе. 
6.e) Изграждане на велосипедни алеи и паркинги за велосипеди. Развиване на мрежа от 
велосипеди под наем.  
6.f) Относно плановете за развитие на Община Русе в частта си акустична среда – съгласно проекта 
за ОУП на Община Русе. 

Според приетите общински програми и проекти на Община Русе, следните по важни от 
акустична гледна точка проекти се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 години или 
в дългосрочен план: 
 
7. 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 

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):          Легенда: Дължина – L; Ширина – В; Височина - H 

ПРЕДЛАГАНИ АКТИВНИ ПРОТИВОШУМОВИ МЕРКИ 
Мярка ИН ГИС L (m) В (m) H (m) Адрес 

B12 
B1 BARbul_OUAKo 145  0.30  4.00  бул. България, ОУ Алеко Константинов 
B2 BARbul_TROYN 240  0.30  4.00  бул. България, ул. Мадан/Троян 
BC1 CONTbul_OUAKoTro бул. България, Изчислителен контур 1 

B3 
B3 BarBul_VIHRN 185  0.30  4.00  бул. България, ул. Устово/Вихрен 
BC2 CONTbul_VIHRN бул. България, Изчислителен контур 2 

B45 
B4 BarROD1TREN 340  0.30  4.00  бул. Родина, бул. Цар Освоб./Хр.Ботев 
B5 BarROD2TREN 360  0.30  4.00  бул. Родина, бул. Хр.Ботев/Шипка 
BC3 CONTROD_TREN       бул. Родина, Изчислителен контур 3 

Заб.: Мярка/бариера B45 е симулирана пробно и поради липса на резултантен ефект, не се разглежда в проекта.

B6 
B6 BarGS_MGBT 125 0.30  4.00  бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка 
BC4 CONTGS_MGBT       бул. Ген. Скобелев, Изчислителен контур 4 

B78 
B7 BarOsvSOUY 125 0.30  4.00  бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков 
B8 BarOsvPGSAG 165 0.30  4.00  бул. Цар Освободител, ПГСАГ 
BC5 CONTOsvobSUPG       бул. Цар Освободител, Изчислителен контур 5 

B9 
B9 NewStr_ProbKaufl       подлез ЖП линия, кв. Родина - Център 
BC6 ContCalcNewTrace       кв. Родина - Център, Изчислителен контур 6 

Извършена е оценка на изпълнението на възможни типови мерки за намаляване на броя 
засегнати хора чрез изчисление със софтуера LimA. Симулация и анализ на ефекта е извършен за: 
противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели (височина 4.00 м, ширина 0.30 м и 
дължини съгласно таблицата по-горе) на: бул. България, ОУ Алеко Константинов, бул. България, ул. 
Мадан/Троян, бул. България, ул. Устово/Вихрен, бул. Родина, бул. Цар Освоб./Хр.Ботев, бул. Родина, 
бул. Хр.Ботев/Шипка, бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка, бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков, бул. 
Цар Освободител, ПГСАГ. 
 
8. Определяне на районите, в който има превишаване 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) 
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Планът за действие е разработен с цел ограничаване на шума на територията на агломерация 
Русе, 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 Русе.  

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. 

 
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 

Прилагането на Плана за действие за редуциране на шума в околната среда включва комплекс 
от мерки, които следва да се изпълнят от общинското ръководство, населението, бизнеса и други 
заинтересовани институции и лица. Финансирането на тези 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 агломерация Русе; 
информиране на обществеността следва да се осигури от общинския бюджет. Част от тези мерки 
могат да се осъществят чрез реализация на проекти, финансирани целево от държавния бюджет, 
както и от Европейски програми. 

Следва специално да се подчертае, че осъществяването на технически мерки, свързани с 
инвестиции в сфери като пътни настилки, озеленяване на градски зони и други не са насочени 
единствено към редуциране на шума в околната среда, а имат много по-широкообхватни цели като 
подобряване на пътната мрежа, цялостно подобряване на жизнената среда в населените места и др. 
Въпросите на шума в тези случаи могат да играят само спомагателна роля, например при 
приоретизирането на обектите в общинската инвестиционна програма. Следователно финансовото 
обезпечаване на тези мерки следва да се адресира не толкова към Плана за действие за редуциране 
на шума в околната среда, а към съответните инвестиционни програми и основните цели, които те 
преследват.  

А. Като продължение от нашия анализ в т. 8, както и с оглед изходните данни от на СШК на 
Агломерация Русе (цитирани по-горе в изложението), както и на заключенията в ОУП на гр. Русе, 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 паркове в града, ние предлагаме 
следното разделение на мерките и плановете на действие за редукция на нежеланото наднормено 
ошумяване в градската среда: Краткосрочен: 65 dB(A); Средносрочен: 60 dB(A); Дългосрочен: 60 
dB(A). 

Б. Окончателен вариант на предлаганите Планове за действие: 
9Б.1.1 Създаване на специализирано звено тип инспекторат (в това число акредитирана 
лаборатория) за извършване на текущ контрол: по отношение шума, предизвикан от домашни 
дейности и от съседи в жилищни сгради и др. и за спазване на правилата и нормите за изпълнение на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство. 
9Б.1.2 Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията по 
т.9Б.1.1.; 
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9Б.1.3 Определяне на времеви графици за работа на фирмите, занимаващи се със сметопочистване 
и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на Община Русе; 
9Б.1.4 Създаване на общинска база данни за състоянието на акустичната среда и източниците на 
шум на територията на Общината; 
9Б.1.5 Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума в градската среда, 
както и интернет базирана публична система за непрекъснат контрол (посредством целесъобразна 
съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносимо-ръчни шумови измервателни 
терминали). 
9Б.2.1 Подобряване на системата за градски транспорт - Система за контрол и управление на 
трафика (Компонент 2 от „Проект за интегриран градски транспорт на гр. Русе“ (ПИГТР)) 
9Б.2.2 Контрол за изпълнение на изискването за отчитане на фактора „шум” при разработване на 
различни сценарии за развитие на транспортно-комуникационната система 
9Б.2.3 Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през зоните с 
повишен пътен трафик 
9Б.2.4 Подобряване на организацията на движение 
9Б.2.4.1 Подобряване организацията на движението на 3 кръстовища по протежението на бул. Цар 
Освободител - с бул. Съединение, бул. Христо Ботев и ул. Александровска (Компонент 3 от ПИГТР); 
9Б.2.4.2 Изграждане на бус лента за обществения градски транспорт (ОГТ) в участъка от бул. 
Съединение до бул. Христо Ботев, a в участъка от ул. Александровска до бул. Съединение профил с 
лента за паркиране (Компонент 3 от ПИГТР) 
9Б.2.4.3 Реконструкция на кръговото кръстовище с бул. Липник (Компонент 3 от ПИГТР); 
9Б.2.4.4 Изграждане на нова и реконструкция (уширение с цел преминаване превозни средства на 
ОГТ) на съществуваща улица от бул. “Липник” до ул. “Чипровци“ (Компонент 4 от ПИГТР); 
9Б.2.4.5 Реконструкция на улица „Филип Станиславов” в частта й от бул. „Васил Левски” до ул. 
„Зорница”, затрудняваща преминаването на превозните средства на ОГТ(Компонент 6 от ПИГТР); 
9Б.2.4.6 Корекция на 4 броя кръстовища (Компонент 6 от ПИГТР); 
9Б.2.4.7 Смяна на времевия цикъл на светофарите, подобрение на уличната маркировка и 
подновяване на пътните знаци (Компонент 3 от ПИГТР); 
9Б.2.5 Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено значително 
превишение на граничните стойности на шума. 
9Б.2.6 Избор на ефективни решения за паркирането и гарирането в ЦГЧ (зона А) 
9Б.2.7 Изграждане на пешеходни зони и велосипедни алеи, съгласно Интегриран План за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР); 
9Б.2.7.1 Изграждане на велосипедни алеи, Първостепенна мрежа І етап: бул. “Съединение”, бул. “Цар 
Освободител”, ул. “Хан Аспарух, ул. “Хан Крум”, ул. “К. Иречек”, ул. “Славянска”, “Придунавски 
булевард” /3,73 км/; 
9Б.2.7.2 Изграждане на велосипедни алеи, Първостепенна мрежа ІІ етап: ул. “19-ти февруари”, ул. 
“Червен”, ул. “Иван Вазов”, бул. 
“Борисова”, ул. “Пирот”, ул. “Петко Д. Петков”, бул. Фердинанд”, алея “Възраждане” /4,30 км/ 
9Б.2.7.3 Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци” и благоустрояване на околните 
пространства. 
9Б.2.8 Своевременно провеждане на ремонтни работи и поддържане на пътната настилка на 
уличната мрежа в добро експлоатационно състояние 
9Б.2.9 Залесяване на свободни площи и изграждане на озеленителни пояси 
9Б.2.10 Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения 
9Б.2.10.1 Мярка B12 бул. България, ОУ Алеко Константинов, 145 m / 0.30 m / 4.00 m 
бул. България, ул. Мадан / Троян, 240 m / 0.30 m / 4.00 m 
9Б.2.10.2 Мярка B3 бул. България, ул. Устово / Вихрен, 185 m / 0.30 m / 4.00 m 
9Б.2.10.3 Мярка B6 бул. Ген.Скобелев, МГ Баба Тонка, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 
9Б.2.10.4 Мярка B78 бул. Цар Освободител, СОУ Й.Йовков, 125 m / 0.30 m / 4.00 m 
бул. Цар Освободител, ПГСАГ, 165 m / 0.30 m / 4.00 m 
9Б.2.10.5 Мярка B9 подлез ЖП линия, кв. Родина – Център („пробив Кауфланд“) 
9Б.3.1 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 
9Б.3.2 Подготовка и издаване на материали (листовки, брошури) с информация как всеки гражданин 
може да допринесе за снижаване на нивата на шум. 
9Б.3.3 Ежегодно обобщаване и анализиране на постъпилите жалби от гражданите по въпросите на 
шума в околната среда и резултатите от предприетите проверки от контролните органи. 
9Б.3.4 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 експозицията 
на отделните групи от населението и редуциране броя на засегнатото население в резултат на 
изпълнението на всяка от формулираните мерки Съпоставителен анализ на очакваното 
подобрение е даден на следващите графики. 

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). 

 
11. Подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на 
акустичната обстановка, намаляване експозицията на отделните групи от населението или 
намаляване броя на засегнатите граждани 
 След въвеждане на предложените предварителни мерки към Плана за действие за управление, 
предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Русе 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. 
 Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на отделни групи от 
населението (А) и според намаляване на площта на „надгранично” ошумяване (Б) е дадено в 
следващата таблица. 

РАЙОН / МЯРКА 
ОЦЕНКА ефект 

(население - в бр.) 
РАЙОН / МЯРКА 

ОЦЕНКА ефект 
(площ – в % х 10-1) 

1 2* 3 4*
Мярка 9 - подлез ЖП линия, кв. 
Родина - Център 

231 
Мярка 9 - подлез ЖП линия, кв. 
Родина - Център 

35,40 

Мярка B12 - бул. България, ОУ 
Алеко Константинов/ Мадан-
Троян 

60 
Мярка B12 - бул. България, ОУ 
Алеко Константинов/ Мадан-
Троян 

5,4 

Мярка B78 - бул. Цар 
Освободител, СОУ 
Й.Йовков/ПГСАГ 

19 
Мярка B78 - бул. Цар 
Освободител, СОУ 
Й.Йовков/ПГСАГ 

3,7 

Мярка B6 - бул. Ген. Скобелев, 
МГ Баба Тонка 

17 
Мярка B3 - бул. България, ул. 
Устово/Вихрен 

1,1 

Мярка B3 - бул. България, ул. 
Устово/Вихрен 

8 
Мярка B6 - бул. Ген. Скобелев, 
МГ Баба Тонка 

0,8 

* 2 - 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 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”) 
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ОЦЕНКА ефект (население - в бр.) ОЦЕНКА ефект (площ – в % х 10-1) 

 
12. Критерии за оценка на изпълнението и очакваните резултати от плана 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. 
 
13. Обобщение и анализ на резултатите  от проведеното обществено обсъждане 

На 17.05.2013 г. в Заседателната зала на Община Русе от се проведе планираното обществено 
обсъждане с цел запознаване и обсъждане на предложенията за мерки за намаляване на шума по 
проекта на „План за действие към Стратегическа карта на шума в околната среда на 
агломерация Русе”. (Вж. Протокол от обществено обсъждане в Приложение 1). При провеждането на 
общественото обсъждане са спазени изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и 
Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към 
плановете за действие. Присъстваха: представители на фирмата разработила проекта – фирма 
СПЕКТРИ ЕООД, представители на общинската администрация, РЗИ-Русе, РЛ-ИАОС и РИОСВ-Русе. 

Представителите на фирма СПЕКТРИ ЕООД изнесоха подробна мултимедийна презентация на 
Предварителния план за редукция на шума в агломерация Русе, както и внесоха допълнителни 
разяснения и отговориха на зададените въпроси. 

Г-жа Маргарита Николова изразява становище, че плана за действие е добре структуриран и 
детайлно разработен и няма забележки към неговото съдържание. Според г-жа Николова мерките 
заложени в плана за действие са добре структурирани и не вижда пропуски. Изразява надежда, че 
всички заложени в плана за действие мерки ще бъдат реализирани. 
 Г-н Милко Иванов поздравява Община Русе за изработването на плана за действие. Счита, че 
изграждането на шумозащитните бариери е добра идея, но само по себе си няма да има 100 % 
ефект.  
 Г-жа Валентина Великова получи разяснение от г-н Михайлов относно зонирането при 
извършването на измерванията на шума. По отношение изпълнението на мерките, заложени в плана 
за действие г-жа Василева допълни, че те са свързани с наличието на значителен финансов ресурс. 
Община Русе изпълнява проект за интегриран градски транспорт, част от който се явява 
изграждането на мрежата от велоалеи и предвидените шумозащитни бариери. Подмяната на 
автопарка на превозвачите в града е трудно осъществимо, тъй като е свързано с много средства, а 
дружествата, които са спечелили обществените поръчки за превозвачи не разполагат с такива.    

Забележка: В становището, което РИОСВ-Русе е дала по проекта на План за действие е 
отбелязано, че на страница 17 от документацията са описани дружества/обекти: „Пътперфект-Т“ ЕАД, 
„Солар Про“ ЕАД, „Брамакс ПС“ ЕООД, „Раломекс“ АД и „Пих Индъстри“ АД, които са извън 
агломерация Русе и не следва да се включват в плана за действие, Изпълнителите се съгласиха със 
забележката и потвърдиха, че тя ще бъде отразена в окончателната разработка. Други писмени 
становища предварително или по време на общественото обсъждане не бяха представени. 
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