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ВЪВЕДЕНИЕ 
Акустичната оценка е извършена в изпълнение на дадени указания с изх. № 

3188/07.10.2021 г. на РИОСВ – Монтана, и има за цел да изследва и анализира 

пространственото разпределение на шума причинен от промишлени източници, и 

влиянието им върху състоянието на акустичната среда в разглеждания район. 

С акустичната оценка се цели създаването на реалистичен модел, чрез който да се 

симулира акустичната средата при отчитане на реалните условия, характеризиращи 

преноса и разпространението на шум, и изследване на потенциалното въздействие 

върху човешкото здраве. 

Анализът е извършен за два основни моделни случая: 

 Базов модел – експлоатация на предвидените с инвестиционното 

предложение инсталации и съоръжения – асфалтосмесител и инсталация за 

циментова стабилизация, при максимален капацитет на технологичното 

оборудване; 

 Кумулативен модел – отчитане на общото натоварване на акустичната среда 

в съчетание с действащите (съществуващи) източници на емисии в района на 

въздействие.  

Като част от акустичната оценка е извършването на сравнителен анализ за съответствие 

на очакваните нива на шум при извършване на планираните с ИП дейности, спрямо 

действащите в страната акустични норми и стандарти.  

Методологията за извършване на прогноза и оценка на въздействието на шума, 

обхваща следните ключови елементи:  

1. Дефиниране на критериите за оценка на шум, чрез извеждане на прагови 

стойности за допустими нива в местата на въздействие. 

2. Определяне на акустичната характеристика на потенциалните източници на 

шум: 

- технологичен процес и използвани съоръжения и инсталации. 

3. Предоставяне на надеждна прогноза за разпространението на шума и 

въздействието върху чувствителните зони (урбанизирани територии); 

4. Идентифициране на потенциалните възможности и мерки за смекчаване на 

въздействието (при доказана необходимост). 
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I. Информационно осигуряване 
 

Нормативна база 

1. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г. с изм. и доп.). 

2. Наредба № 6 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 (ДВ бр. 58/2006 г. с изм. и доп.). 

3. Наредба за съществените изисквания за оценяване съответствието на машини 

и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от 

тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г. с изм. и доп.). 

Методики и изчислителни методи 

1. ISO 9613-1 и ISO 9613-2 “Acoustics – Attenuation of sound during propagation 

outdoors” – Международен стандарт и методи за изчисляване на шум от 

промишлени източници; 

 

Цифрови модели 

1. SoundPLAN essential – математически модел за оценка и картиране на 

излъчвания шум в околната среда. 

2. ArcGIS – географска информационна система за геостатистически анализ и 

картиране. 
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II. Критерии за оценка на шума. Извеждане на прагови стойности за 

допустимо ниво на шума в местата на въздействие 

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 

шумово въздействие, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, 

предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните в и 

извън урбанизираните територии.  

Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и устройствени 

зони са регламентирани в 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/ 2006 г. с изм. и доп.). 

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). 

Нормативно установените граничните стойности на нивата на шума са дадени в 

таблицата по долу. 

Табл. 2.1 

№ 
Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на 

шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

4. Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и трамваен транспорт 

65 60 55 

5. Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 

65 65 55 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. Зони за научно изследователска дейност 45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерации 40 35 35 
Забележка: Граничната стойност на максимално ниво на шума при прелитане на летателно средство над 

определена територия е 85 dB(A) 

В съответствие с Директивата за шума (Environmental Noise Directive 2002/94/ЕО), 

нивата на излъчения в околната среда шум се изчисляват въз основа на показателите 

L24(Lden) и Lнощ(Lnight). Тези показатели са определени, като индикатори за шум, 
използвани за оценка на вредното въздействие на шума в околната среда.                     

На следващата фигура са представени препоръчителните критерии за дискомфорт, на 

база денонощното ниво на шума (L24). 
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Фигура № 1. Препоръчителни критерии за L24(Lden) 

За целите на настоящото изследване, оценката на въздействието в най-близко 

разположената урбанизирана територия (с. Гара Орешец) е извършена при възприемане 

на ограниченията по отношение на акустичната среда, релевантни за жилищни зони и 

територии, до като въздействието по границата на производствената площадка и в 

съседните на нея територии е оценено по граничните стойности, определени за 

производствено-складови територии и зони. 

Предвид нормативно установените изисквания за подобен тип устройствени територии, 

праговите стойности за допустимо ниво на шум в местата на въздействие се определят 

както следва: 

              Табл. 2.2 

Период Интервал Продължи 

телност 

Гранична  

стойност 

Територии подложени на промишлен шум 

Ден 7 – 19 ч 12 ч. 70 dB(A) 

Вечер 19 – 23 ч. 4 ч. 70 dB(A) 

Нощ 23 – 7 ч. 8 ч. 70 dB(A) 

Жилищни зони и територии 

Ден 7 – 19 ч 12 ч. 55 dB(A) 

Вечер 19 – 23 ч. 4 ч. 50 dB(A) 

Нощ 23 – 7 ч. 8 ч. 45 dB(A) 
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III. Прогноза за разпространението на шум в околната среда  

С Директивата за шума (Environmental Noise Directive 2002/49/EC) се въвежда 

прилагането на международни и европейски стандарти, вкл. използването на 

специализирани софтуерни програми, базирани на тези стандарти за прогноза и 

картиране на излъчвания шум от различни източници на шум.  

Съгласно Environmental Noise Directive 2002/49/EC, препоръчаният метод и стандарт за 

оценка на индикаторите на шум от промишлени източници е базиран на: 

 ISO 9613-2 “Акустика – Затихване на звука по време на разпространението 

му на открито, част 2: Общ метод за изчисляване”. 

Това е прогнозен (изчислителен) метод за оценка на шума в околната среда, приложен в 

съответствие с Приложение II от Environmental Noise Directive 2002/49/EC, одобрен за 

използване на европейско ниво. 

 

3.1. Алгоритъм за оценка и прогноза на източниците на промишлен шум 

За целите на акустичната оценка е използван специализирания софтуерен продукт 

SoundPLAN essential, разработен от Braunstein + Berndt GmbH / SoundPLAN 

International LLC, Germany.  

SoundPLAN essential е софтуерен продукт от високо поколение, широко използван за 

оценка и прогноза на разпространение на шум в околната среда. 

Софтуерът е разработен за целите на стратегическото картиране, както и за целите на 

специализирани акустични оценки.  SoundPLAN essential е базиран на широк набор от 

международни и национални стандарти, вкл. на въведените с Environmental Noise 

Directive 2002/49/EC, методи за оценка и прогноза на шума.  

Основното предимство на SoundPLAN essential е, че всеки източник може да се 

дефинира като точков, открита площ (полигон, правоъгълник, сфера), или линеен, 

което на практика позволява да бъдат въвеждани и обработвани, едновременно 

неограничен брой източници на шум (стационарни и линейни, вкл. железопътен и 

автомобилен трафик). 

Използван е за комплексна оценка на разпространението на шума от различни типове 

източници, вкл. стационарни и площни. 

В основата на математическите изчисления се залага на числови модели, в зависимост 

от вида на конкретния източник на емисии и приложимия стандарт или метод за 

оценка. 

За прогноза на излъчения от територията на промишлени източници шум в околната 

среда, е приложен международния стандарт ISO 9613-1 и ISO 9613-2 “Acoustics – 

Attenuation of sound during propagation outdoors”, в съответствие с изискванията на Noise 

Directive 2000/14/EC. 

Моделът е базиран на основния алгоритъм за изчисляване на шума Lft, от всеки 

източник, достигащ до произволна точка (рецептор), в октавни ленти в честотния 

спектър от 63 Hz – 8 kHz. 

 

Lft = Lw + Dc – A, dB 

Където:  

           Lw –  ниво на звукова мощност, излъчена точков източник, dB; 
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           Dc –  корекционен фактор, отчитащ насочеността на звука, dB;  

            А –  коефициент, отчитащ затихването на звука, от източника до мястото 

на въздействие (рецептор), dB. 

 

За изчисляване на А претеглено ниво на звука в dB (LAT), се използва уравнение от 

вида:  

                         

 

   

 

 

   

        

 

Заложеният в SoundPLAN essential математически алгоритъм за изчисляване нивото на 

шума (LАТ) е базиран на базовия алгоритъм по ISO 9613-2, въз основа на който 

математическия модел интерполира ефекта на физическата среда в комбинация с 

нивата на звуковата мощност (LwА) излъчена от източника, посредством зависимостта:  

 

LАТ = LwA + Dc – (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc)  

  

Където: 

LАТ ниво на шума, dB(A);  

LwA ниво на звукова мощност в октавни ленти, излъчено от точков 

източник на шум, dB(A);    

Adiv затихване дължащо се на геометрична дивергенция; 

Aatm затихване дължащо се на атмосферно поглъщане (абсорбция); 

Agr затихващ ефект на земната повърхност; 

Abar екраниращ ефект на релефа; 

Аmisc затихващ ефекти дължащ се на растителността. 

 

В изчислителните процедури са използвани множество модификации на базовия 

алгоритъм по ISO 9613-2, отчитащи различните условия на физическата среда и 

затихването на звука, причинено от особеностите на релефа, типа на земна повърхност, 

климатични влияния, растителност, естествени физически бариери и др.  

При структурирането на модела, както и в изчислителните операции освен базовите 

физични параметри за разпространение на звуковата вълна, са отчетени реалните 

условия на средата, като екраниращия ефект на релефа (Abar). 

За изразяване на затихването на звука вследствие на климатични влияния, като вятър и 

температура, е използван метеорологичният корекционен фактор Cmet, в съответствие с 

ISO 9613-2: 

Cmet = C0[1-10(hs+hr)/dp] 
Където: 

            C0 – метеорологичен коефициент, описващ дългосрочния ефект причинен   

от колебанията на метеорологичните условия; 

            hs – височина на източника; 

            hr – височина на обекта на въздействие (ресийвър); 

           dp – хоризонтално разстояние между източника на шум и обекта на 

въздействие.  

Прогнозата е извършена за възможно най-неблагоприятен случай, т.е в условия на 

максимално разпространение на звука в околната среда. Метеорологичните параметри, 
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определящи оптималните условия за разпространение на шума или “най-

неблагоприятен сценарий” са представени в таблицата по-долу.  

                      Табл. 3.1.1. 

Условия Параметър 

Температура 10 
о
C 

Относителна влажност 70% 

Атмосферен клас на устойчивост E 

Скорост на вятъра 10 m (a.g.l) ден 3.0 m/s 

Метеорологична категория 6 

 

3.2. Структуриране на математическия модел за оценка и прогноза на шума в 

околната среда  

3.2.1. Базов модел  

Използваният математически модел (SoundPLAN essential) е структуриран за прогноза 

на технологичен сценарий, при който експлоатация на предвидените с 

инвестиционното предложение (ИП) инсталации и съоръжения (сфалтосмесител и 

инсталация за циментова стабилизация), са симулирани при пълно натоварване и 

едновременна работа. 

За определяне на акустичната характеристика на потенциалните източници на 

промишлен шум е използвана техническа информация за вида и числеността на 

отделните технологични единици и техническо оборудване, за всяка от предвидените 

системи/инсталации за извършване на предвидените с проекта дейности. 

В следващата таблица са изведени нивата на излъчвания в околната среда шум от 

предвиденото технологично оборудване, представени в октавни честотни ленти. 

Инвестиционен проект 
Табл. 3.2.1. 

Източник 
H 

(m) 

Ниво на звукова мощност dB(A) в октавни ленти 

(Hz) 

Общо 

ниво на 

звукова 

мощност 

dB(A) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Система за студено дозиране 

Челен товарач 2.0 - 77.0 83.0 82.0 84.0 85.0 85.0 84.0 79.0 92.0 

Лентов трансп. 2.0 - 83.6 73.8 75.7 71.5 72.2 74.6 79.5 79.7 84.0 

Система за изсушаване и загряване на материал 

ВГО 10 - 110.0 116.0 109.0 108.0 103.0 100 91.0 85.0 108.0 

Система за претегляне и смесване на материал 

Смесител. кула 20 - 81.0 83.0 87.0 90.0 87.0 82.0 77.0 72.0 91.0 

Товарни автомобили в зона за зареждане 

Самосвал 2.0 - 86.0 84.0 86.0 83.0 79.0 76.0 72.0 67.0 85.0 

Източник:  ВГО – вентилация и газоочистка. 

                      Hm – разстояние от земната повърхност до източника на шум (ротор, ел. двигател, 

вентилатор и др.). 

 

 

 

 

Разполагане на мобилен асфалтосмесител Benninghoven, Eco 3000 
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Табл. 3.2.2. 

ID Машина, вид 
Laeq  

dB(A) 
Брой 

LaeqTotal 

dB(A) 

1 Челен товарач 92.0 1 92.0 

2 Лентов транспортьор 84.0 2 87.1 

3 Вентилация и газоочистка 108.0 1 108.0 

4 Смесителна кула 91.0 1 91.0 

5 Самосвал 85.0 1 85.0 

      108.24 

 

 
Инвестиционен проект 
Табл. 3.2.3. 

Източник 
H 

(m) 

Ниво на звукова мощност dB(A) в октавни ленти 

(Hz) 

Общо 

ниво на 

звукова 

мощност 

dB(A) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Модул за дозиране 

Челен товарач 2.0 - 77.0 83.0 82.0 84.0 85.0 85.0 84.0 79.0 92.0 

Лентов 

транспортьор 
2.0 - 83.6 73.8 75.7 71.5 72.2 74.6 79.5 79.7 84.0 

Циментов 

конвейер 
2.0 - 75.8 80.7 79.2 71.5 68.3 66.8 63.8 58.5 76.0 

Модул за смесване 

Хоризонтален 

миксер 
4.0 - 82.5 81.1 79.0 82.8 81.2 78.2 77.6 70.1 86.0 

Товарни автомобили в зона за зареждане 

Гондола 2.0 - 83.0 74.0 66.0 69.0 70.0 78.0 60.0 55.0 80.0 

Източник:  Hm – разстояние от земната повърхност до източника на шум (ротор, ел. двигател, вентилатор 

и др.). 

Табл. 3.2.4. 

ID Машина, вид 
Laeq  

dB(A) 
Брой 

LaeqTotal 

dB(A) 

1 Челен товарач 92.0 1 92.0 

2 Лентов транспортьор 84.0 1 84.0 

3 Циментов конвейр 76.0 1 76.0 

4 Хоризонтален миксер 86.0 1 86.0 

5 Самосвал 80.0 1 80.0 

      89.76 

Следвайки принципа на предпазливостта, прогнозната оценка е извършена при 

отчитане на най – неблагоприятния сценарий, при който всички съоръжения, 

инсталации и технологично оборудване на територията на обекта, работят при пълно 

натоварване, като параметрите на физическата среда са симулирани за оптимални 

условия за разпространение на шума.  

Също така, според възприетия режим на работа, предвидените дейности, ще се 

извършват през светлата част на денонощието за период от 8 - 12 ч. на ден. В тази 

връзка, изчисленията за разпространение на шум са извършени единствено за дневен 

период (Lден), свързан с дискомфорта през деня (период от време 7 до 19 ч.). 

Разполагане на с-ма за циментова стабилизация WCQ300H 
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В съответствие с методологията описана в ISO 9613-2 е съставен консервативен модел, 

базиран на следните условия: 

Табл. 3.2.5.  Източници на промишлен шум на територията на производствената площадка 

Изчислителни параметри 
Производствена 

площадка 

Условия на околната среда 

Атмосферно налягане (mbar) 1013.25 

Влажност на въздуха (%) 70 

Температура на въздуха (
о
C) 10 

Скорост на вятъра (m/s) 3.0 

Атмосферен клас на  

устойчивост 
E 

Ефект на земната повърхност – 

Agr (G) 

урбан. територия 0.5 

плътно застрояване, водни площи 0.0 

свободни не застроени  площи 1.0 

Височина на обекта на въздействие (рецептори) 4.2 m ± 0.2 

Характеристика на източника на шум:  

Мобилен асфалтосмесител Beninnghoven Eco 3000 

Ниво на звукова мощност 

(изходно екв. ниво), dB(A) 

ден 108.24 

вечер 0.00 

нощ 0.00 

Ниво на звукова мощност в октавни честотни ленти, dB(A) 63 Hz – 8 kHz 

Изчислителен метод за промишлен шум 

(Noise Directive 2000/14/EC) 
ISO 9613-2 

Характеристика на източника на шум:  

Система за циментова стабилизация WCQ300H 

Ниво на звукова мощност 

(изходно екв. ниво), dB(A) 

ден 89.76 

вечер 0.00 

нощ 0.00 

Ниво на звукова мощност в октавни честотни ленти, dB(A) 63 Hz – 8 kHz 

Изчислителен метод за промишлен шум 

(Noise Directive 2000/14/EC) 
ISO 9613-2 

Посочените по-горе технически параметри и акустична характеристика на източниците 

на шум, са използвани в изчислителните операции на основните математически 

алгоритми в модела, въз основа на които са изведени/изчислени и прогнозните А-

претеглените нива на шум. Резултатите от моделирането са обобщени в шумови карти, 

представени в Приложение.  

 

3.2.2. Кумулация  

Оценката за кумулация е извършена при отчитане на общото натоварване на 

акустичната среда от наличните в района на инвестиционното намерение промишлени 

източници на шум.  

Съгласно писмо с указания на РИОСВ-Монтана с изх. № 3188/07.10.2021 г., оценката за 

кумулация следва да бъде извършена с близко разположената кариера за трошен камък 

“Орешец”. 

Акустичният модел е структуриран за прогноза на общото въздействие от 

предвидените с проекта дейности (разполагане на мобилен асфалтосмесител и 
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инсталация за циментова стабилизация), в съчетание с действащите (съществуващи) 

източници на шум на територията на Kариера за открит добив на варовик “Орешец” 

(активната зона за технологичен добив).  

Тъй като Възложителя не разполага с конкретни данни от проведени измервания на 

шума от кариерните дейности и с цел обективно извършване кумулативната оценка,  за 

определяне на акустичните характеристики при осъществяването на технологичен 

добив от Кариера “Орешец” са използвани данни от идентични в технологично и 

експлоатационно отношение обекти (кариери за открит добив на варовик), както и 

информация от извършената оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 

за ИП “Добив на подземни богатства – строителни материали/варовици от Находище 

“Орешец”, потвърдена с Решение № 13-4/2009 г. на министъра на околната среда и 

водите.  

За целите на акустичното моделиране на кариерата е възприет методологичния подход 

използван в ДОВОС, като симулацията е извършена за технологичен участък с размери 

4000 m
2
, ситуиран в най-южната част от кариерата, с разположени в него трошачно-

сортировъчна инсталация (ТСИ), кариерна техника и механизация. Този технологичен 

вариант се възприема, като възможно най-неблагоприятен сценарий/случай на 

кумулация, при който активната зона на промишлен шум (участък за технологичен 

добив и преработка на трошен камък) е разположена максимално близо до 

регулационните граници на с. Гара Орешец.  

Съгласно посочената в ДОВОС информация, кариерните дейности се провеждат в 

дневен режим на работа (Lден), за периода от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа). 

В следващите таблици са изведени техническите параметри на източниците на шум въз 

основа на посочената по-горе информация, структурирана в съответствие с протокола 

за работа на SoundPLAN essential. 

Табл. 5.1.2.  Източници на промишлен шум  

Изчислителни параметри 
Производствена 

площадка 

Условия на околната среда 

Атмосферно налягане (mbar) 1013.25 

Влажност на въздуха (%) 70 

Температура на въздуха (
о
C) 10 

Скорост на вятъра (m/s) 3.0 

Атмосферен клас на  

устойчивост 
E 

Ефект на земната повърхност – 

Agr (G) 

урбан. територия 0.5 

плътно застрояване, водни площи 0.0 

свободни не застроени  площи 1.0 

Височина на обекта на въздействие (рецептори) 4.2 m ± 0.2 

Характеристика на източника на шум:  

Кариера за открит добив на варовик “Орешец” 

Участък за технологичен добив 

Ниво на звукова мощност 

(изходно екв. ниво), dB(A) 

ден 106.8 

вечер 0.00 

нощ 0.00 

Ниво на звукова мощност в октавни честотни ленти, dB(A) 63 Hz – 8 kHz 

Изчислителен метод за промишлен шум 

(Noise Directive 2000/14/EC) 
ISO 9613-2 
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Посочените по-горе технически параметри и акустична характеристика на източниците 

на шум, са използвани в изчислителните операции на основните математически 

алгоритми в модела, въз основа на които са изведени/изчислени и прогнозните А-

претеглените нива на шум.  

Резултатите от моделирането са обобщени в шумови карти, представени в 

Приложение. 

 

IV. Оценка за очакваните изменения в акустичната среда съобразно 

действащите норми и стандарти 

За определяне съответствието с установените гранични стойности в местата на 

въздействие, са използвани изчислените нива на шум за различните части от 

денонощието ( Lден и L24), посредством съставените акустични математически модели.                                                                     

Извършена е оценка спрямо най–близко разположената урбанизирана територия – с. 

Гара Орешец, като потенциалното въздействие е оценено в дискретни референтни 

рецептори, ситуирани на най-близко разположените жилищни сгради (фасада) в 

населеното място (Ors_1, Ors_2, Ors_3). 

Тези рецептори са използвани за оценка на съответствието, съобразно определените 

норми и гранични стойности за шум в жилищни територии и зони.  

 

Фиг. 4.1. Рецепторна мрежа  
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4.1. Прогнозни резултати – Базов модел 

Следвайки принципа на предпазливостта, прогнозната оценка е извършена при 

отчитане на най – неблагоприятния сценарий, при който всички съоръжения, 

инсталации и технологично оборудване на територията на обекта, работят при пълно 

натоварване, като параметрите на физическата среда са симулирани за оптимални 

условия за разпространение на шума в околната среда.  

В следващата таблица е представена детайлна информация за изчислените нива на шум 

в местата на въздействие.  

Табл. 4.1.1. 

N 
РЕЦЕ

ПТОР 

ЕТАЖ 

ФАСАДА 

H 

(m) 

ГРАНИЧНА  

СТОЙНОСТ 

ИЗЧИСЛЕНО  

НИВО 
КОНФЛИКТ 

Lден Lвеч. Lнощ L24 Lден Lвеч. Lнощ L24 Lден Lвеч. Lнощ L24 

dB(A) dB(A) dB(A) 

1 Ors_1 

GF 2.00 55 50 45 - 24.4 - - 21.4 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 24.4 - - 21.4 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 24.5 - - 21.5 - - - - 

2 Ors_2 

GF 2.00 55 50 45 - 25.3 - - 22.3 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 25.4 - - 22.4 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 25.4 - - 22.4 - - - - 

3 Ors_2 

GF 2.00 55 50 45 - 24.9 - - 21.9 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 25.0 - - 22.0 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 25.0 - - 22.0 - - - - 

Анализът на резултатите от извършените изчисления показва, че нивата на промишлен 

шум при изпълнението на предвидените с инвестиционното предложение дейности за 

разполагане на Мобилен асфалтосмесител и Инсталация за циментова стабилизация, ще 

бъдат в допустимите граници, значително под установените гранични стойности за 

защита на човешкото здраве.    

Получените прогнозни резултати по границата на площадката, показват пълно 

съответствие с нормативно установените гранични стойности за шум в производствено-

складови територии. 

В тази връзка, не се очаква неблагоприятен ефект и дискомфорт, причинен от 

излъчения промишлен шум, както в границите на населеното място (с. Гара Орешец), 

така и на територията на обекта/промишлена площадка и контактните зони.  

Предвид гореизложеното, не се налага предприемане на допълнителни мерки за 

смекчаване на въздействието, освен изпълнението на общоприетите такива: 

 Работа с технически изправно технологично оборудване;  

 Поддръжка и периодичен технически преглед на специализираната 

механизация и технологичното оборудване, източник на шум. 

 

4.2. Прогнозни резултати – Кумулация 

Оценката за кумулация е извършена при отчитане на общото натоварване на 

акустичната среда от наличните в района на инвестиционното намерение промишлени 

източници на шум.  

В следващата таблица е представена детайлна информация за изчислените А-

претеглени нива на шум в местата на въздействие, отчитащи общото натоварване на 
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акустичната среда от наличните в района на инвестиционното намерение промишлени 

източници на шум.  

Табл. 4.2.1. 

N 
РЕЦЕ

ПТОР 

ЕТАЖ 

ФАСАДА 

H 

(m) 

ГРАНИЧНА  

СТОЙНОСТ 

ИЗЧИСЛЕНО  

НИВО 
КОНФЛИКТ 

Lден Lвеч. Lнощ L24 Lден Lвеч. Lнощ L24 Lден Lвеч. Lнощ L24 

dB(A) dB(A) dB(A) 

1 Ors_1 

GF 2.00 55 50 45 - 28.4 - - 25.4 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 28.4 - - 25.4 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 28.5 - - 25.5 - - - - 

2 Ors_2 

GF 2.00 55 50 45 - 28.7 - - 25.7 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 28.7 - - 25.7 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 28.8 - - 25.8 - - - - 

3 Ors_2 

GF 2.00 55 50 45 - 27.9 - - 24.8 - - - - 

1.Fl 4.80 55 50 45 - 27.9 - - 24.9 - - - - 

2.Fl 7.60 55 50 45 - 27.9 - - 24.9 - - - - 

Анализът на прогнозните резултати от изчисленията на кумулативния шумов ефект при 

едновременна работа на предвидените с настоящото инвестиционно предложение (ИП), 

промишлени инсталации и тези на територията на Кариера за открит добив “Орешец”, 

показа че нивата на шум ще бъдат в допустимите граници, под установените гранични 

стойности.  

Изчислените максимални стойности в мястото на въздействие са в диапазона от 27.9 – 

28.8.0 dB(A) за Lден, при норма 55 dB(A) и 24.9 – 25.8 dB(A) за L24, при препоръчителен 

критерий/норма за провинциални райони и зони от 45 dB(A) – индекс на специфични 

гранични стойности (L24). 

В тази връзка и предвид гореизложеното, не се очаква неблагоприятен ефект, свързан с 

дискомфорт, причинен от излъчения промишлен шум при съчетание на 

новопредвидените и съществуващи източници на шум, както в границите на населеното 

място (Гара Орешец), така и на територията на обекта/промишлена площадка и 

контактните зони.  

Получените прогнозни резултати, показват пълно съответствие с нормативно 

установените гранични стойности за шум в жилищни зони и производствено-складови 

територии. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на извършените моделни изчисления и прогнози за излъчените емисии на 

шум може да се обобщи, че при реализацията на инвестиционното намерение, не се 

очаква неблагоприятно въздействие върху акустичната среда в разглеждания район.   

За оценка на потенциалното въздействие върху акустичната среда е приложен 

изчислителен метод ISO 9613-2, в съответствие с Environmental Noise Directive 

2002/49/EC. Използван е за изчисление и прогноза за два основни случая, отчитащи 

приноса на инвестиционното предложение за изменение на акустичната среда 

самостоятелно и в комбинация с действащите източници на промишлен шум в 

разглеждания район (кумулация). 

Изчислените с модела прогнозни резултати, показват пълно съответствие с 

нормативно установените гранични стойности за шум в жилищни зони и 

производствено-складови територии. 
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Влиянието на промишлените източници на шум е допустимо, дори и в случаите при 

възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в по-широк 

териториален обхват. Показателно за степента на влияние е изчисленото ниво на шум в 

мястото на въздействие.  

Пряко влияние на производствената площадка спрямо най – близко разположеното 

населено място (с. Гара Орешец) с нива на шум над граничните стойности не се 

очаква.  

Анализът на прогнозните резултати от изчисленията на кумулативния шумов ефект при 

едновременна работа на предвидените с настоящото ИП промишлени източници и тези 

на територията на Кариера за открит добив на варовик “Орешец”, показа че нивата на 

шум ще бъдат е допустимите граници, значително под съответните гранични 

стойности.  

Предвид гореизложеното, не се очаква неблагоприятен ефект, свързан с дискомфорт, 

причинен от излъчения промишлен шум както в границите на населените места, така и 

на територията на промишлената площадка. 

 

 

********* 

Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че акустичната 

среда в разглеждания район няма да бъде съществено повлиана от реализацията 

на инвестиционното предложение, като въздействието ще бъде допустимо, с малък 

териториален обхват, дългосрочно, с минимален кумулативен ефект.  

 

 


