
 

 
 
 

ДОКЛАД 

ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ 

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА 

 

През месец октомври 2016 г. Столичната регионална здравна инспекция проведе 

мониторинг на шума на територията на град София съгласно действащите нормативни 

документи и утвърдения план на инспекцията. Измерванията бяха реализирани в 47 пункта 

при гъвкаво работно време на екипите от дирекция „Лабораторни изследвания” в часовете 

от 07.00 до 19.00 ч. 

В периода на измерванията в пет от пунктовете се извършваха строително-

ремонтни работи на нови участъци от софийското метро. В два от тях движението беше 

напълно спряно – пункт №15 бул. „П. Евтимий“, ул. „6-ти септември“ и пункт №20 ул. 

„Житница“, ул. „Кюстенджа“. В останалите три пункта организацията на движението беше 

променена поради затваряне на част от лентите за движение: пункт №4 бул. „Мадрид“, 

бул. „Евлоги Георгиев“, №16 бул. „В. Левски“, ул. „Хан Крум“ и №32 ул. „Георги 

Софийски“, пред арка на МУ.  

Разпределението на пунктовете по територии през 2016 г. е следното:  

- 27, 7% − жилищни зони и територии (13 пункта); 

- 2,1% − централни градски части (1 пункт); 

- 40,4% − територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен 

трафик (19 пункта); 

- 25,6% − територии, подложени на въздействието на релсов транспорт (12 пункта); 

- 2,1% − производствено-складови територии (1 пункт); 

- 2,1% − зони за лечебни заведения и санаториуми (1 пункт). 

Част от лечебните заведения попадат в територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик и релсов транспорт, централни градски части и жилищни 

зони. Прилежащите към тях територии са с малка площ или липсват, сградите са 

разположени в непосредствена близост до уличното платно и не могат да бъдат отделени 

от съседното застрояване.  
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Пункт №41 – УМБАЛ „Света Анна”, ул. „Д. Моллов” №1 е разположен в жилищна 

зона, но лечебното заведение разполага с прилежащи територии, които го отделят от 

съседното застрояване и условно попада в зоната на лечебните заведения. 

Пункт №33 − кв. Захарна фабрика, бл. 168 е разположен в непосредствена близост 

до складова база на „Топливо” АД и условно се определя като производствено-складова 

територия.  

 

 
 

Анализ на резултатите от измерванията 

 

Не бяха установени еквивалентни нива на шума в диапазоните 78 − 82 dB(A) и 73 − 

77 dB(A) в нито един пункт. 

Еквивалентни нива на шума в диапазона 68 − 72 dB(A) бяха измерени в 19 

пункта или 40,4% (при 18 през 2015 г.). Минималните измерени стойности са от 68,0 

dB(A) до 70,3 dB(A), а максималните − от 68,2 до 72,9 dB(A). Спрямо предходната година 

разликите в минималните и максималните стойности са от 1 до 2 dB(A).  

Еквивалентни нива на шума в диапазона 63 − 67 dB(A) бяха регистрирани в 10 

пункта или 21,3% (при 13 през 2015 г.). Измерените минимални стойности са по-ниски от 

предходната година и са от 61,6 до 63,0 dB(A), а максималните − от 64,4 до 68,6 dB(A) и са 

без съществена разлика спрямо 2015 г. 

Еквивалентни нива на шума в диапазона 58 − 62 dB(A) бяха измерени в 6 пункта 

или 12,8% (с два по-малко). Измерените минимални стойности са от 57,9 до 61,0 dB(A), а 
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максималните – от 61,0 до 66,5 dB(A). При минималните стойности промените са 

вълнообразни под 2,0 dB(A), a при максималните – има увеличение до 2,5 dB(A). 

Еквивалентни нива на шума под 58 dB(A) бяха регистрирани в 12 пункта 

(25,5%), с два повече. Измерените минимални стойности са по-ниски от 47,0 до 55,8 dB(A) 

− при 50,6 до 56,8 dB(A) през 2015 г., а максималните са от 54,2 до 59,7 dB(A) и са без 

съществени промени от предходната година.  

 

 
 

В 31 пункта е отчетено наличие на мотоциклети, като относителният им дял варира 

от 0,1 до 3,6% в различните пунктове и в 97% от тях еквивалентното ниво на шума е над 

60,0 dB(A). 

Във всички пунктове, с изключение на пункт № 36 Зона Б-5, са отчетени товарни 

коли и автобуси и относителните им дялове варират в широки граници (от 1,7% до 21,7%). 

В 21 пункта (44,7%) еквивалентните стойности са по-високи (с пет по-малко в 

сравнение с предходната година). Промените са от 0,1 до 3,0 dB(A) и само един пункт № 

45 − ул. „Киевска”, ул. „Ново село” повишението е с 4,2 dB(A), но остава в диапазона под 

58 dB(A). Разпределението е следното: 

- в 12 пункта – под 2 dB(A);  

- в 5 пункта – от 2 до 3 dB(A); 

- в 4 пункта – над 3 dB(A). 

В 26 пункта (55,3%) еквивалентните стойности на шума са по-ниски (с пет 

повече в сравнение с предходната година). Промените са в границите от 0,1 до 8,0 dB(A): 

- в 18 пункта – под 2 dB(A); 

- в 3 пункта – от 2 до 3 dB(A); 
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- в 5 пункта – над 3 dB(A). 

Най-голямо е намалението в пункт №14 (бул. „Витоша“, ул. „Кр. Сарафов“) – с 6,5 

dB(A), пункт №19 (бул. „Г. Софийски“, пред арка на МУ) – с 4,9 dB(A), пункт №36 (II 

САГБАЛ „Шейново“) с 3,9 dBА и №29 (I-ва МБАЛ) – с 3,2 dBА. В близост до пунктове 

№19 и №29 организацията на движението е променена, преминаващите МПС са намалели 

в пункт №29 с 47% и в пункт №19 с 37%. Скоростта на движение е по-ниска и има леко 

снижение на относителния дял на товарните коли и автобуси за сметка на леките 

автомобили, което дава отражение върху нивото на шума. 

В 11 пункта (23,4%) средните, максималните и минималните стойности са 

повишени в различна степен.  

В 21 от пунктовете (44,7%) средните, максималните и минимални стойности са по-

ниски спрямо предходната година.  

В останалите 15 пункта (31,9%) има повишение или понижение в една или две 

стойности. 

Общо в 16 пункта измерените минимални, максимални и еквивалентни стойности 

попадат в един и същи диапазон и разпределението е следното: 

- под 58 dB(А) − 3 пункта  − №№ 30, 44 и 49; 

- 58-63 dB(А) − 1 пункт  − №27; 

- 63-67 dB(А) − 4 пункта  − №№ 9, 26, 34 и 43; 

- 68-72 dB(А) − 8 пункта − №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 и 31; 

- 73-77 dB(А) − 0 пункта. 

 

 
Разликата в измерените минимални и максимални стойности в 25 пункта (53,2%) е 

под 3 dB(А), в 12 (25,5%) – от 3 до 5 dB(А) и в 10 пункта (21,3%) – над 5 dB(А). 
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В 9 пункта (с 4 пункта по-малко в сравнение с предходната година) средното ниво 

на шума е 70 и над 70 dB(А) – пунктове №№ 2, 3,5, 7, 8, 10, 11, 17 и 18. 

В зависимост от вида територия, в 41 пункта (87,2% при 83,7% през предходната 

година) средните нива са равни или над граничните стойности от 65 dB(A), 60 dB(A) и 55 

dB(A). В пункт №33 − кв. Захарна фабрика, бл. 168 стойностите са под граничните от 70 

dB(А). В пункт №41 − УМБАЛ „Света Анна”, ул. „Д. Моллов” № 1, нивото на шума е над 

граничните стойности от 45 dB(A). 

терито 
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територи
и 

централни 
градски 

части 

територии 
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брой 
пунктове 13 1 19 12 1 1 47 
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пунктове 

над ГС 
10 0 19 11 0 1 41 

% 
пунктове 

над ГС 
76,9 0,0 100,0 91,7 0,0 1 87,2 

 

От 2014 г. няма пунктове, чиито средни нива на шума попадат в диапазона 73 − 77 

dB(А). Относителният дял на пунктовете в диапазони 68 − 72 dB(А) е нараснал през 

настоящата година с близо четири пункта от 36,7% на 40,4%, което е за сметка на дела на 

пунктовете в диапазона 63 – 67 dB(А) – от 26,6% на 21,3%. При пунктовете в диапазона 58 

- 62 dB(А) се наблюдава намаляване на относителния дял от 16,3% на 12,8% и увеличение 

на дела в диапазона под 58 dB(А) – от 20,4% на 25,5%. 

В някои райони високите нива на шума се запазват трайно. По протежението на 

бул. „Сливница“ – пуктове №№ 6, 7, 10 и 11 измерените нива са без съществена промяна. 

По протежението на бул. „Евлоги Георгиев“ – пунктове №№ 23 и 24 има снижаване на 

средните нива и на относителните дялове на леките автомобили и на товарните коли. В 

пункт №3 − гара Подуяне и пункт №18 − ул. „Св. Наум”, ул. „Вишнева” има леко 

намаляване на средните нива, но няма съществени промени в структурата на трафика. 

Във връзка с писма от Омбудсмана на Република България, Столична РЗИ извърши 

измервания на нивото на шума от транспорта, а именно: 

- шум от трамвайно депо „Красна поляна“. Измерено беше нивото на шума пред два 

блока, разположени срещу депото. Измерванията се проведоха в часовете за ден и вечер, 
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като се отчете пътния трафик и броят на преминаващите, влизащите и излизащите от 

депото трамваи. Измерените нива на шума от 57 до 59 dB(А) не превишават граничните 

стойности за ден и вечер.  

- от уличния трафик по протежението на бул. „Ситняково“. Измерено беше нивото 

на шума в осем точки в участъка от гара Подуяне до бул. „Цариградско шосе“. Измерените 

нива на шума във всички точки по бул. „Ситняково“ от 70,8 до 76,0 dB(А) превишават 

граничните стойности за ден и вечер.  

С резултатите от измерванията са запознати омбудсмана на Република България, г-

жа Мая Манолова, кмета на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, изпълнителния 

директор на „Електротранспорт“ ЕАД, инж Ганчев и директора на СДВР, ст. комисар Мл. 

Маринов. 

Съгласно Указанията на Министерство на здравеопазването, с писмо беше поискана 

информация за изпълнените към настоящия момент мерки от актуализирания План за 

действие за управление, предотвратяване и намаляване нивото на шума в околната среда 

на агломерация София. 

Зам.-кметът на Столична община, г-жа Мария Бояджийска предостави постъпилата 

информация от дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, Столичен 

инспекторат и направление „Зелена система, екология и земеползване“, която обобщена е 

следната: 

Организаторите на мащабни форуми на открито предварително съгласуват с 

компетентните дирекции на общината съответните дейности по превоз, монтаж и 

демонтаж на преместваеми обекти и съоръжения, необходими за провеждането на форума. 

Съобразяване на часовите интервали и дестинацията предвид столичния трафик с цел 

предотвратяване и намаляване на шума в околната среда. 

Провеждане на информационни кампании за изграждане на устойчиви модели на 

гражданско поведение за спазване на правилата и Закона за защита от шума в околната 

среда. 

Ежегодно организиране на „Седмица на мобилността“ и „Ден без автомобил“ с 

включване на разнообразни обществени групи. 

Столичен инспекторат упражнява контрол за поддържане и адаптиране на часовите 

графици за работа на фирмите, занимаващи се със сметопочистване и сметоизвозване и 

механизирано метене и миене на уличната мрежа по начин и време, гарантиращи 

спокойствието и съня на гражданите на Столицата. 
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За периода 2015-2016 г. по булевардите „Александър Малинов“, „Сливница“, 

„Цариградско шосе“ и „България“ са озеленени общо 74 дка. Залесени са и 210 дка 

извънградски територии. 

Ежегодно се обобщават и анализират постъпилите сигнали от граждани по 

въпросите на шума в околната среда и резултатите от предприетите мерки. Своевременно 

обработване на постъпилите жалби, относно шумово замърсяване на територията на 

Столична община, съгласно компетенциите на контролните органи. 

Заключение 

Измерените нива на шума в пунктовете на град София търпят промени през 

отделните години. Наблюденията през последните десет години показват, че нивото на 

шума в голяма част от пунктовете се задържа трайно над гранични стойности.  

Броят и относителният дял на пунктовете със средни нива на шума в диапазона 68-

72 dB(А) е най-голям, следван от пунктовете в диапазона под 58 dB(А). И при двата 

диапазона се отбелязва ръст спрямо предходната година. 

Броят на пунктовете, където се отчита понижение на средните нива е по-голям от 

тези с повишение и има значителна разлика в относителните им дялове. Относителният 

дял на пунктовете, в които е отчетено едновременно повишение и на трите стойности е 

близо два пъти по-малък в сравнение с тези, при които има понижение на измерените 

стойности. 

В повече от половината пунктове в различните часове, измереното ниво на шума се 

запазва почти непроменено. 

Увеличени са броят и относителният дял на пунктовете с ниво на шума равно или 

над граничната стойност от 65 dB(A), 60 dB(A) и 55 dB(A), но броят на тези с ниво на 

шума равно или над 70 dB(А) е намален. 

В периода на измерванията, в резултат от ремонтите, освен в посочените по-горе 

пунктове с променена организация на движението, трафикът в различните часове в 

повечето пунктове, подложени на интензивен автомобилен трафик и централни градски 

части е много динамичен, поради ползване на алтернативни маршрути от водачите на 

МПС. Тези обстоятелства водят до промени и в нивото на шума. 
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