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№ СЪДЪРЖАНИЕ СТР. 
1 ОПИСАНИЕ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩ, 

НАСЕЛЕНИЕ). ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ, СВЪРЗАНИ С 
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(т. 1 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към разработването и 
съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за 
действие) 
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ОРГАНИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
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съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 
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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) 
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6 ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ 
КЪМ МОМЕНТА, КАКТО И МЕРКИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА  
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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  
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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/  
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НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА И 
ДЪЛГОСРОЧНА ПЕРСПЕКТИВА. ОТГОВОРНИ ЛИЦА И/ИЛИ ИНСТИТУЦИИ, 
СРОКОВЕ, СТОЙНОСТ, НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ  
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№ СЪДЪРЖАНИЕ СТР. 
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. 
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111 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) 
 

112 

122 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 
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133 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) 
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144 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 
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 155 РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА 
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ДОКЛАДВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ) 
 

118 

 
П1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ – НАЛИЧНА В ОБЩИНА ВАРНА 
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ШУМОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ) 
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ИЗПОЛЗВАНИ АКРОНИМИ 
 

 СКШ – Стратегическа Карта за Шум 
 ПД – План за Действие 
 ПДШ - План за действие за намаляване на шумовото замърсяване в околната 

среда 
 ЗЗШОС – Закон за защита от шум в околната среда 
 END – Европейска Директива 2002/49/ЕС 
 ЕС – Европейски Съюз 
 ЕК – Европейска комисия 
 МОСВ – Министерство на околната среда и водите 
 МЗ – Министерство на здравеопазването 
 ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 
 РЗИ - Регионална здравна инспекция 
 ОУП – Общ Устройствен План 
 ДП НКЖИ - ДП „Национална компания железопътна инфраструктура" 
 БДЖ – Български Държавни Железници 
 ЛМПС – Леки моторни превозни средства 
 ТМПС – Тежкотоварни моторни превозни средства 
 МПС – Моторни превозни средства 
 ЕПС – Електро превозни средства 
 ХЗЗ - Хигиенно-защитна зона 
 КР – Комплексни разрешителни 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА 
СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА  

ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА 
 

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО 
ЗАМЪРСЯВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА” 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 100÷120 dB за ниските честоти и 80÷90 dB за средните и високите честоти 
може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при продължително 
въздействие да доведе до болестно състояние; 
– Шум с ниво 50÷80 dB(А) затруднява разбираемостта на говора; 
– Шумове с нива около 50÷60 dB(А), оказват вредно влияние върху нервната система 
на човека и смущават неговия труд и почивка. 

Нормирането на шума в Р. България се извършва с: Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. 
за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 
2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната 
среда и водите.  

Показателите за шум, предмет на тази наредба, са дневно Lден, вечерно Lвечер, 
нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума. 

Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа), 
вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа) и нощният 
период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа). 
 

Граничните стойности на нивата на шума са дадени в таблицата по долу. 
 
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) 

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 агломерациите 40 35 35 
Забележка: Граничната стойност на максималното ниво на шума  при прелитане на 
летателно средство над определена територия е 85 dB(A). 
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1. ОПИСАНИЕ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА (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) 

 
 

 
 

 
Варна -  люлка на най-старата Европейска цивилизация. Във Варна можете да видите 

оригиналните артефакти на най-старото златно съкровище в света, датирано между 4400 – 
4200 г. пр. Хр. И това е само като за начало на вашата истореческа обиколка - има много 
други съкровища от по-късни периоди и култури, като тракийска, гръцка, римска, 
византийска, българска и др. Изключителен интерес сред гостите на Варна представляват 
богатите колекции на музеите в града, още повече, че четвъртите по големина Римски 
терми на Европа са сред тези музеи – II – III в. сл. Хр., когато е и разцветът на римския 
Одесос. 

Град Варна е основан под името Одесос през VI век пр. Хр. от малоазийски гърци. 
През елинистическата епоха античният град Одесос се превръща в един от най-значимите 
градове по Черноморието. Той е завладян от римляните и става част от обширната Римска 
империя през I век. Една от забележителностите на града днес са Римските терми - бани от 
II век, заемали централно място в обществения живот на града в продължение на три 
столетия. Многобройни археологически свидетелства за живота от гръцката и римската 
епоха, както и от най-ранните исторически епохи, са изложени в Археологическия музей в 
града. Там може да се види и най-старото в света златно съкровище, намерено при разкопки 
на Варненския некропол (град на мъртвите), датиращо от IV век пр. Хр.   

Предполага се, че по-късното име на града - Варна е със славянски произход и 
означава "черен". Варна е сред първите територии, включени в новосъздадената българска 
държава (VII век). През средновековието градът запазва значението си на важен 
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пристанищен и търговски център - той поддържа търговски връзки с Генуа, Венеция, 
Константинопол.  

От времето на Втората българска държава датира и изграждането на Аладжа 
манастир.  

Градът е известен и с битката между кръстоносците и Османската армия през 1444. 
Близо до Варна са разбити войските на кръстоносците, чиито предводител, младият полски 
крал Владислав Варненчик, загива в битката. Този кръстоносен поход е последният опит на 
християнските държави да освободят България от османско владичество.  

Икономическото замогване на града започва през периода на Възраждането, когато се 
оживява и международната и транзитна търговия чрез пристанището. През 1886 е изградена 
жп-линията Варна - Русе, която създава пряка връзка на Дунав с Черно море.  

Най-голямо натрупване на паметници от всички епохи има в централната част на 
града. Обявените паметници на културно-историческото наследство са 24, а декларираните 
архитектурни паметници - 712. 

До Освобождението на България от турско робство през 1878 г. Варна е типичен 
ориенталски град с територия от около 170 хектара и население около 20 000 души, 
предимно турци, гагаузи, гърци и др .Българите са малцинство. Това определя и по-бавното 
проникване на европейските културни влияния, в т.ч. и в архитектурата. Характерното в 
ансамбловото изграждане на съвременния град е европейското влияние, а и това от 
средиземноморските страни. Срещат се византийски, арабски, мавритански, арменски и пр. 
архитектурни елементи, обогатени с причудливи египетски и абстрактни орнаменти. 
Обществените и големите търговски сгради са оригинални и носят белезите на едно голямо 
строителство. 

Варна е третият по големина град в България и един от основните културни центрове. 
В града се провеждат също така множество конгреси, конференции, научни и бизнес 
форуми. Фестивалният и конгресен център и Двореца на културата и спорта предлагат 
съвременна многофункционална техническа база за провеждането на такива срещи.  

Оперното филхармонично дружество, Драматичният театър "Стоян Бъчваров" и 
Държавният куклен театър имат значителен потенциал за сътрудничество с чуждестранни 
партньори.  

Варненските музикални седмици се провеждат за първи път през 1926 година. Те 
слагат началото на международния фестивал Варненско лято - център на културния живот 
на варненци и гостите на града.  

От 1964 на всеки две години в града се провежда световно известният Международен 
балетен конкурс.  

Днес Варна е един от основните центрове на живописта в страната. Редица варненски 
художници са световни известни - Стоимен Стоилов, Тома Томов, Георги Лечев, Владимир 
Иванов и др. Биеналето на графиката е една от най-престижните международни изложби.  

На изключителна популярност сред публиката се радват хор "Морски звуци" и хорова 
школа "Добри Христов".  

В града има 20 читалища, 21 галерии, 12 музея, 6 професионални културни института 
и 5 сдружения. 

“Варна - град на знанието”.  
 
Община Варна е разположена в източната част на Варненска област и по Закона за 

регионално развитие на Р. България: Североизточен район. Във физикогеографско 
отношение попада в източната част на Дунавската равнина, а югозападната част на 
общината се включва  в границите на Предбалкана и обхваща 237 хил.кв.км. 

 
 Варна разполага с безброй културни събития с участието на фолклор, музика, балет, опера 
и театър, филми и анимационни презентации - снимки, изложби на открито и много 
художествени галерии. 
Варна също е Европейска младежка столица през 2017 г. 
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Забележителностите на Варна: 
 

Аспаруховият мост 
 

 
Аспаруховият мост е най-дългият мост в 
България - 2 километра. Строежът му 
започва през 1976 г. Този мост е един от 
няколкото в България, от който бихте 
могли да скочите с бънджи. 
 
 

Църквата Св. Анастасий 
 

 
Църквата е построена през 18-и век (1838 г.). 
Забележителна е със своите икони, фрески, 
олтара и трона. Представлява стар 
митропилистки храм, на чиято входна врата 
се чете следният надпис: "Старият храм на 
Св. Атанас, който не са го по-напред 
съборили. Марсовите бомби, опожарен на 
1836 г., 15 февруари, се е възобновил на 
1838 г., 29 август." Към църквата има и 
изложба, която представя колекция от 
щампи, литографии, богослужебни книги от 
епохата на Българското възраждане. 
 

Катедралната църква Св. Богородица 
 

 
Църквата е построена в периода 1883-
1886 г. и е втората по големина в 
България след храм-паметника "Св. 
Александър Невски" в София. Храмът е 
проектиран от одеския архитект Маас в 
чест на Освобождението на България. 

Църквата Св. Николай Чудотворец 
(Моряшката църква) 

 

 
Построена е през 19-и век. След като през 
1927 г. двама моряци отнасят за освещаване 
икона от църквата до Божи гроб, тя става 
мястото, където полагат клетви варненските 
моряци. На влизане вижте моряшката котва 
над входа на храма. 
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Драматичен театър Стоян Бъчваров - 
Варна 

 

 
В сградата на Драматичния театър Стоян 
Бъчваров"- Варна се помещават театърът, 
операта и филхармонията на град Варна. 
Тя е построена по виенски образец. На 12 
март 1921 г. театърът открива първия си 
сезон със съвременната пиеса 
“Инстинктът” от Анри Кестмекер. 
 
 

Държавен куклен театър Варна 
 

 
Театърът е създаден през 1952 г. В него се 
провежда ежегодният фестивал на кукленото 
изкуство "Златният делфин". Част от театъра 
е и Музеят на куклите, основан през 1985 г., 
където можете да видите куклите на 
основателя на театъра Георги Сараванов и 
да чуете интересна беседа за това изкуство. 
Музеят е затворен в неделя и понеделник. 
Актуална информация за работно време 
вижте на сайта на театъра. 
 

Народна астрономическа обсерватория 
и планетариум Николай Коперник - 

Варна 
 

 
Планетариумът е открит през 1966 г. В 
обсерваторията се организират 
посещения за граждани, на които се 
разясняват основите на астрономията, 
както и демонстрации на звездното небе. 
Актуална информация за часовете на 
посещение, прожекции в планетариума и 
наблюдения с телескоп вижте на сайта на 
обсерваторията. 

Морската градина 
 
 

 
Изграждането на градината започва през 
1862 година. Тя е един от символите на град 
Варна. Морската градина, ботаническата 
градина в Балчик и ботаническата градина 
край Св. св. Константин и Елена са 
единствените изкуствено създадени 
резервати. В тях се отглеждат едни от най-
редките растения и защитени такива. В 
морската градина посетителите могат да 
видят много забележителности като 
Аквариума, Делфинариума, Военноморския 
музей и др. 

  



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 11 от 127 

Феста Делфинариум Варна 
 

 
Посетителите на Феста Делфинариум 
Варна могат да се насладят на шоу с 
делфини, което се провежда 
едновременно на четири езика: български, 
немски, руски и английски. Работно време: 
всеки ден без понеделник, в различните 
части от годината представленията се 
провеждат по различно време на 
денонощието - вижте актуална 
информация за часове на 
представленията и цени на билети в сайта 
на Делфинариума. 
 

Музей на Черно море и Аквариум 
 

 
Музеят на Черно море и Аквариумът са 

открити през 1932 година. Отразяват 
пъстрото богатство от най-различни видове 

риби, актинии, охлюви, молюски, раци и 
обитатели на сладководни басейни. През 

лятото работи без почивен ден. 

Летен театър Варна 
 

 
Летният театър във Варна също се намира 
в Морската градина. На сцената му през 
целия топъл сезон се организират различи 
културни мероприятия. 
 

Централните морски бани и плажът 
 

 
Централните морски бани и плажът са 
изградени още през 20 век. Те включват 
поликлиника, водолечебен и калолечебен 
комплекс, два кея, няколко ресторанта, 
дискотеки и др. 
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Фестивалният и конгресен център - 
Варна 

 

 
Създаден е през 1986 година. 
Представлява здание от алуминий, стъкло 
и камък. Още от самото си създаване се 
налага като център на най-престижните 
събития в сферата на изкуството и 
културата във Варна и региона. В него има 
няколко сцени, голям базар, ресторант, 
сладкарница и няколко конферентни зали 
и киносалони. 
 

Археологически музей - Варна 
 

 
Включен е в Списъка на 100-те национални 
туристически обект. Експозицията му 
включва Праистория, Античност, 
Средновековие, можете да разгледате и 
постоянна изложба от икони. Тук е най-
доброто място да научите повече за най-
старото обработено злато в света - 
съкровището от Варненският некропол. 

Музеят по история и медицината 
 

 
Музеят на историята и медицината е 
единственият подобен на Балканите. В 
него са съхранени над 4000 експоната, 
свързани с медицината от 1000 г. пр.н.е. 
до близкото минало: книги, инструменти, 
колекции. 
 
 

Национален военноморски музей 
 

 
Музеят е създаден благодарение на учения 
Карел Шкорпил през далечната 1923 година. 
Посетителите могат да видят повечето 
запазени важни материали от основаването 
на българския военноморски флот до днес. 
Към музея се причисляват и корабът музей 
Дръзки и яхтата Кор Кароли (използвана от 
капитан Георги Георгиев, осъществил 
първото българско околосветско соло 
плаване с яхта). 
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Музей на Възраждането 
 

 
Музеят е разположен в сграда от 1861 
година. Той е обявен за паметник на 
културата. В него са показани най-важните 
моменти от историята на Варна през 
периода на Възраждането. 
 

Музей за най-нова история на Варна 
 

 
Този музей е разположен в сградата на 
Археологическия музей във Варна. Тук ще 
видите експонати от 40-те години на миналия 
век до днес. 

Етнографски музей 
  

   
Етнографският музей във Варна е разположен в историческа сграда от 1860 г. Тук ще се 
запознаете с живота на хората от Варненския край от втората половина на 19-и век до 
началото на 20-и век. 

 
Население експонирано на шумово замърсяване. Общи данни за населението на 
Община Варна 

Днес това е един от най-космополитните и модерни градове в страната. Тук живеят не 
само българи, но също голям брой гърци, арменци, евреи, руснаци, турци, както и по-малък 
брой други националности. Точният брой на населението практически не може да бъде 
установен, защото тук ежегодно пристига огромен брой хора от всички краища на страната 
за да учат или работят. По голямата част от тях не са регистрирани като жители на Варна. 

 
Съгласно Архивни годишни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес по 

области, общини и населени места  на  Главна дирекция  гражданска регистрация и 
административно обслужване (ГРАО), населението по настоящ адрес за 2017г. на Община 
Варна е  общо: 496 551,  гъстота на населението - 2 649 д./кв.км. (от техния документ – 
информация за агломерация), а именно: 

 
Табл.1.1. Данни за населението на Община Варна: ГРАО - 2016 
------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 
--------------------------------------------------------------- 
|ГР.ВАРНА                 |     365242|     348193|     322194| 
|в т.ч.р-н 01_ОДЕСОС      |      87697|      84124|           | 
|в т.ч.р-н 02_ПРИМОРСКИ   |     107820|     107059|           | 
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|в т.ч.р-н 03_МЛАДОСТ     |      90386|      84110|           | 
|в т.ч.р-н 04_ВЛ. ВАРНЕНЧИ|      49261|      45364|           | 
|в т.ч.р-н 05_АСПАРУХОВО  |      27873|      27172|           | 
|С.ЗВЕЗДИЦА               |        994|       1122|        798| 
|С.КАЗАШКО                |        362|        348|        268| 
|С.КАМЕНАР                |       2783|       2853|       2542| 
|С.КОНСТАНТИНОВО          |       1225|       1307|       1082| 
|С.ТОПОЛИ                 |       2995|       3066|       2588| 
--------------------------------------------------------------- 
|Всичко за общината       |     373601|     356889|     329472| 

дата 15.03.2016 
 

 
Населението на Община Варна към 31.12.2016 г. по регистрация на настоящ адрес е 

335 177 души (по сведения на НСИ).  
 

Към 31 декември 2016 г. населението на област Варна е 472 654 души, а към 31 
декември 2017 г. населението на област Варна е 472 120 души, което представлява 6.7% от 
населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след 
областите София (столица) (1 325 хил. души) и Пловдив (670 хил. души), и преди област 
Бургас (412 хил. души). В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. 
намалява с 534 души, или с 0.1%. 
 
  Функциите на град Варна  като логистичен и опорен пункт по евроазиатските  
транспортни коридори и особено в морския транспорт, определят специфичен елемент за 
икономиката на града - “морската индустрия”. 

Варненското езеро и изкуствено прокопания канал “езеро - морски залив” разделят 
общината на северна и южна. Около тях се е оформила обширна низина. Тя е почти равна и 
само на места са ясно изразени хълмове. Средната и надморска височина е 20-40 метра. 

Наклоните на терените са от полегати (5-10о около южния бряг на езерото и квартал 
“Аспарухово”) и наклонени (11-20о при квартал “Галата”, м.”Зеленика” и “Ракитника”), до 
стръмни и много стръмни (над 30о в части от м. “Прибой”, курортна зона “Прибой” и района 
около хижа “Черноморец”). В южната и югоизточна част (до пътя Варна - Златни пясъци) са 
места с надморска височина 20-40 м и полегати (5-10о) и наклонени (11-20о) терени. 

Старата градска част на Варна е разположена на равнинен терен, който преминава 
амфитеатрално във височина към жилищните квартали. Преходът е плавен и малко 
забележим. Сравнително по-голяма е надморската височина на жилищните комплекси 
“Младост”, “Изгрев” и “Вл. Варненчик”. На сравнително полегат терен и със северна и 
североизточна ориентация е изграден кв. “Аспарухово”, който не надвишава 60 метра. 
Кварталите “Галата” и “Виница” са изградени съответно на слабо наклонени терени със 
източна и североизточна ориентация. 

Варна има умерен континентален климат с изразено омекотяващо въздействие от 
страна на Черно море. То прави летата по-прохладни и приятни, а зимите значително по-
меки в сравнение с градовете във вътрешността на страната. Средните дневни температури 
са положителни през цялата година, но в действителност варират много и макар че 
средната дневна януарска температура е 5°C понякога се случва от североизток да нахлуят 
арктически въздушни маси и в такива случаи температурите могат да паднат дори до (-20) 
°C! За щастие това не се случва всяка година. Летните температури са най-високи през 
август – достигат 28°C. Това обаче също е относително. Не рядко термометрите показват 
почти 40°C. Това се случва най-често през първата или втората десетдневка на август, 
когато е най-горещо. Като цяло плажният сезон продължава от началото на юни до края на 
септември. Лошото през месец  юни е, че макар и да е доста топъл, дори горещ, това е 
вторият най-дъждовен месец в годината и често в следобедните часове се развиват 
купесто-дъждовни облаци, от които не рядко падат доста обилни валежи много често 
придружени от гръмотевици. Единствено през ноември вали повече, но тогава валежите не 
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са от такъв характер. Ноемврийските дъждове могат да се проточат с дни и обикновено не 
са много силни. 

Наличието на голямата водна площ на морето в източната част създава добри 
условия за проветряемост на територията, западните и северозападни ветрове я 
подпомагат, а източните и североизточните – забавят. Средно-годишната скорост на вятъра 
е 3 м/сек, Най чести са силните ветрове със скорост над 20 м/сек в сектора: запад-
северозапад.  

Международното Летище Варна е разположено западно от гр. Варна на разстояние 10 
км. Разполага с първокласен достъп до града и курортните комплекси на север чрез 
международен път Е87 и автомагистрала ”Хемус”, а в южна посока чрез автомагистрала 
“Черно море”. Връзката към гр.Добрич се осъществява по първокласен път II-29.  

Развитието на второто по големина в Република България летище е пряко свързано с 
формирането на Северното Черноморско крайбрежие като център на международен и 
вътрешен туризъм. Летището се характеризира със силно изразено нарастване в 
последните години на броя на обслужените пътници, като пътникооборотът от 511 819 
пътника  през 1999 г нараства до 1 546 925 пътника, т.е. три пъти повече,  като основен дял 
има международния туристически пътникопоток. 

Летище Варна обслужва Североизточна България и предоставя удобни връзки с 
големи летища като София, Виена, Истанбул, Москва, Белград и Тел Авив. 

Летище Варна е разположено на брега на северното Черноморие, на 8 км. от град 
Варна. Градът е основна туристическа дестинация, отправна точка в близост до всички 
курорти в северната част на българското Черноморско крайбрежие. Варна е важен бизнес и 
университетски център, пристанище и седалище на българския военноморски флот. 

Благоприятното географско положение, съчетанието на въздушен, морски, 
железопътен и автомобилен транспорт дават възможност за интермодални връзки, 
позволяват изпълнението на голям брой чартърни полети през летния сезон, и редовни 
полети през цялата година. Летище Варна има огромен принос върху развитието на 
транспортната мрежа, туризма и търговията в региона. 

 
Пиковата натовареност през летния сезон (за периода на 2017 г. – 15 950 излитания и 

кацания) и разполагаемите площи на терминалите водят до неприемливо ниво на 
обслужване на пътниците “F” по IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт). 
Необходимо е нивото на обслужване на пътниците да удовлетворява ниво ”С” съгласно 
стандартите по осигуряване на наземното обслужване на IATA.  

Развитието на пътната и жп мрежа в областта също е свързано с функциите на град 
Варна, резултат на което е високият относителен дял на пътищата от висок клас (27,2% при 
средна стойност за страната 17,3%). Областта се обслужва от два пътя с международно 
значение (Е-70 по направлението Варна-Русе и Е-87 по Черноморското крайбрежие) и 
изградените участъци от АМ “Хемус” и  от АМ ”Черно море” . Въпреки това, разстоянието 
между морската столица Варна и административната столица София от 470 км все още се 
преодолява за 5-6 часа с автомобилен транспорт, тъй като изграждането на АМ “Хемус” 
изостава. С жп транспорт разстоянието Варна-София се изминава за около 7 часа по 
главната жп линия София-Варна. 

Фиг. 1.1 



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 16 от 127 

Остър специфичен проблем за град Варна е обвързването на входно-изходните 
автомагистрали “Хемус” и “Черно море” с комуникационно-транспортната система на града. 
Транспортните потоци по АМ“Хемус” и АМ“Черно море” са с много нисък дял на транзитното 
движение. Формирането на потоците “източник – цел “ е свързано с икономическата 
активност на областния център и модалното разпределение на товаропотоците към ж.п. 
транспорта и пристанищата. Разпределението на потоците и осигуряването на 
провеждането на високоскоростните градски магистрални трасетата е свързано с 
изграждане на ринговата структура на града по бул.”В.Левски” и по бул.“Хр.Смирненски”, 
разширението на ул.”Девня” и изграждане на транспортни връзки в района между ж.п.ареала 
и Варненското езеро. Създаването на оптимална териториална организация на 
транспортната инфраструктура e едно от най-големите предизвикателства при 
разработването на Общия устройствен план на град Варна.  

 
Ж.п. линията София – Варна осъществява връзка с всички направления за Северна 

България. Тя обвързва територията на Варненска област с ж.п. направлението към Русе, 
като играе изключително важно значение за осъществяването на товаропреносната дейност 
от Русе към “Пристанище Варна”. Линията е изцяло електрифицирана и удвоена. ІІІ главна 
жп линия “Карнобат-Синдел” осъществява връзките на Североизточна България с Южна 
България и по същество се явява елемент на Общоевропейския транспортен коридор VIII в 
аспекта на неговата железопътна инфраструктура. Удвояването на линията и нейната 
електрификация е един от най-важните инвестиционни обекти във Варненска област. 
Завършването на обекта във Варненска и Бургаска област е от изключително значение за 
развитието на двата региона - Североизточен и Югоизточен, като в Бургаска област в 
момента се работи по изграждането на тунелите на ж.п. Линията. 
 
 Стратегическата цел на Общия устройствен план на гр. Варна (разработен 
2012 г.), е да служи като управленски инструмент в устройствената политика на 
местната власт, както за  създаване на оптимална пространствена и функционална 
структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на града в хармонично 
единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни 
елементи и специфични социално-икономически условия, така и за предлагане на 
възможности за превръщането му в опорен регионален център, успешно интегриран в 
националното, балканско и европейско пространство. 

Реализацията на така формулираната стратегическа цел на ОУП‘2008 на гр. Варна, 
предполага    устройствени решения, ориентирани в три направления: 

a) Развитие и  трансформация на съществуващи  и поява на нови функции на града; 
b) Развитие, преустройство и адаптиране на макро пространствената структура на 

града, от гледна точка  на поставянето й в съответствие с  трансформираните и 
новите функции; 

c) Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите му жизнена среда. 
В резултат на предходния ОГП-80 плановото разширяване на жилищната зона на 

северозапад се компенсира с непланово развитие на североизток и югоизток, където 
териториите определени за отдих и туризъм все повече се превръщат в жилищни, но без 
необходимата комуникационно-транспортна, социална и техническа инфраструктура. 
Тяхното усвояване се извършва чрез механично трансформиране на земеделски в градски 
територии и на междуселищни пътища в градски улици и булеварди. 

Предвижданото  в ОУП ‘2012 изнасяне на основната товарна дейност от ж.п. гара 
Варна – изток и освобождаването на ж.п. ареала не е реализирано. Не е изнесена в западна 
посока пристанищната дейност. Транзитното автомобилно движение в посоки запад-
североизток, запад-юг и север-юг все още пресича града и допълнително затруднява бързо 
нарастващото вътрешноградско движение. 
 

Шумът от автомобилния транспорт е основен фактор за повишени шумови 
нива в населените места, като представлява ~80% от общото шумово натоварване. 
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Принос в увеличените шумови нива в централната градска част  има не само 
завишеният брой МПС, но и лошото състояние на автомобилния парк, уличните 
настилки, липсата на екрани и зелени пояси за намаляване на шумовите нива. 

От ошумяване над нормите - шум над 58 dB /А е засегнато население:  
 
~62 хил.ж. на град Варна,  
като от тях ~37000 ж. са засегнати от авиационен шум;   
 
Специфичната цел е да се достигне шумово натоварване в рамките на 

допустимите норми в 40% от засегнатите територии, което налага разработване на 
планове за действие. 
 

Варна ще запази, разшири и развие на ново равнище функциите си на международен 
европейски, национален и регионален транспортен и логистичен център.  

 
Търговско-складовите предприятия и зони постепенно се трансформират в 

комплексни търговски специализирани центрове с концентрация на търговско обслужващ 
персонал, посетители и товари, което поражда редица градоустройствени проблеми, както 
вътре в тях, така също и в контактните им зони. 

В устройственият план новото логистично развитие на града е решено чрез 
резервиране на терени в западно и южно направление. 
 

Централната зона запазва своето историческо разположение, като се    разширява 
на: - юг върху терените на  товарна ж.п. гара,  и товарното пристанище, които се изнасят на 
запад; - на югозапад, върху част от терените на южната промишлена зона, разположена на 
острова. 

Проектът предвижда изграждане на три вторични градски центрове, разположени: - 
на юг в района на Боровец; - на запад  в прилежащите терени на булевардите “В. 
Варненчик”, “Република” и “Ян Хунияди”; - на североизток в района на Виница. 

Вторичните градски центове са предназначени да разтоварят централната зона в 
комуникационно отношение и да обслужват прилежащите им жилищни терени; 
 

Производствената зона основно се разширява на запад по северния бряг на 
езерото и към село Тополи в добри връзки с бъдещата товарна ж.п. гара, ново контейнерно 
пристанище, летището и магистралите “Хемус” и “Черно море”. В това разширение се 
предлага интермодален транспортен терминал на Варна, със значими нови производствени 
мощности,  високотехнологични производства (бизнес-паркове и бизнес-центрове). 

В съществуващата западна промишлена зона текат процеси на преструктуриране на 
терените от производствени в търговски, складови и др. Част от тях, разположени по бул. „В. 
Варненчик“ предоставят площи за формиране на западния районен център на града. 
Южната производствена зона се преструктурира частично в централна, като се запазва 
корабостроителницата и някой други производства, свързани с нея. 
 

Зелената система в ОУП‘2012 запазва съществуващите площи в компактния град, 
като се разширява главно в приградските територии, както следва: - на юг с крайбрежния 
парк, разположен по край южния бряг на морския залив, като продължение на парка в 
Аспарухово; - на юг и на запад с включване в границите на града на части от големите 
горски масиви в районите на Джанавара, Орехчето и Константиново; - на север и 
североизток с присъединяване към градската територия на зелената вежда, разположена 
над стария град. 
 

Комуникационно- транспортна  инфраструктура:  Основен принцип при нейното 
проектиране е максимално изнасяне на автомобилното  движение от централната зона на 
града към неговата периферия. Това се отнася и за ж.п. и водния транспорт. ОУП следва 
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описаното функционално зониране на територията на общината , като се запазва главната 
улична мрежа в компактния град така ,като е проведена в ОГП - 80 и ГКТП - 84 със следните 
промени: - сваляне  класа на голяма част от  второкласните и третокласните главни улици, 
разположени в централната градска зона; - изнасяне на транзитното автомобилно движение 
север-юг, запад-юг и запад-север по трасе, което тръгва  от юг  по магистрала Черно море, 
пресича езерото с нов мост в района на Казашко,тангира летището от запад, прави връзка с 
магистрала Хемус,  продължава на североизток  по трасе на съществуващ обиколен път, 
достига района на селата Куманово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак, като 
републикански път. 
 

Табл.1.2 Републиканска и общинска пътна мрежа 

РПМ + Общински (км) 144,20 981,42 116,90 795,62  
РПМ (км) 91,40 622,07 72,00 490,03 61,59% 

Общински (км) 52,80 359,36 44,90 305,59 38,41% 

Автомагистрали 17,30 0,12% 9,40 63,98   

Първокласни пътища 59,1 41,00% 30,9 210,3   

Второкласни пътища 0,5 0,30% 4 27,224   

Третокласни пътища 14,5 10,10% 27,7 188,53   

Четвъртокласни пътища 52,8 36,60% 44,9 305,59   
 

В ОУП ‘2012 се предлагат съществени подобрения на комуникационната и 
транспортна инфраструктура на Варна за Северния град , както следва: 

- нова улица от ІV клас, проведена по съществуващ земеделски път на Франгенското 
плато. Тя свързва с. Каменар с вилна зона “Телевизионна кула” и новите жилищни терени, 
проектирани южно от нея, преминава над съществуващия път към с. Кичево, тангира вилна 
зона  “Добрева чешма”, пресича новия вход-изход от обходния път и продължава на 
североизток до вилна зона “Перчемлията” и от там към Златни пясъци и  Осеново. 

Най-същественото подобрение на  комуникационно-транспортната инфраструктура 
за южния град е предложеното продължение на пътя, свързващ Боровец с магистрала 
Черно море на югозапад до с. Константиново и с обход от юг към Белослав. 

ОУП ‘2012 запазва, доразвива и конкретизира предложението на ОГП–80 за изнасяне 
на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи. 

В ОУП ‘2012 се предлага изнасяне и на товарното пристанище на запад и 
строителство на ново в  района на “Топлата вода”. 

Тези предложения ще освободят централната градска част от претоварване с 
транспорт и замърсявания и ще освободят нови терени за разширение на търговско-
деловите и рекреационни функции на центъра на града.  

Развитието  на юг и приобщаването  на южните територии към стария град се 
осъществява с проектираните два нови моста над езерото, общо три със съществуващия 
Аспарухов мост. 

За подобряване на обслужването на града и общината с обществен автомобилен 
транспорт се предлагат три нови автогари: - запад, разположена до летището; - юг, 
разположена до градския спортен комплекс и; -  североизток, при новия подход към града , 
разположен над Виница. 

 
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 
Обществени зелени площи: 
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• Градски паркове – паркове за широко обществено ползване, паркове със   специално 
предназначение, паркове с надградски функции. 
• Крайградски паркове, горски паркове, курортни гори. 
Обслужващи зелени площи:  
• озеленяване на административни сгради, културни институти, култови сгради, 
здравни и детски заведения, сгради на образованието, спортни сгради и съоръжения и  др. 
• озеленяване на жилищната среда – районни и микрорайонни паркове, вътрешно-
квартални пространства, дворни градини. 
• озеленяване на промишлени терени – заводски и складови площадки, изолационни 
ивици в заводски и промишлени терени, изолационни защитни пояси на промишлени зони. 
• озеленяване на транспортни трасета и улична мрежа (автотранспортни трасета и 
съоръжения,  ЖП трасета и съоръжения, приемни сгради на транспорта, улици в населените 
места). 
• озеленяване на курортни комплекси и селища във вилните зони. 
• озеленяване на спортни съоръжения и комплекси. 
• мелиоративно озеленяване.    
• стопански площи на зелената система – декоративни разсадници и дендрариуми, 
цветопроизводни стопанства и оранжерии. 
• стопански трайни насаждения и ветрозащитни пояси. 
 
При уличното озеленяване картината е следната:  
 Входно–изходните и транзитните артерии от първи клас са обезпечени в голямата си 
част с широки лентовидно разположени зелени полета. С добро озеленяване са 
магистралите и пътните им възли - “Черно море” и “Хемус”. Растителността по бул. “Левски” 
се нуждае от значително уплътняване и частична реконструкция в определени участъци. С 
недостатъчни зелени пояси са пътят за Каменар, Пътят за Виница и път І-9. 
 Общоградските артерии с непрекъснат режим на движение ІІ клас в ~75% от 
трасетата си са с масирано разположена растителност в компактни лентовидни зелени 
полета, играеща роля на защитни екрани, с храсти и цветя в средните ивици и дървета по 
тротоарите – това са Княз Борис І, Мария Луиза, Осми приморски полк, Владислав 
Варненчик, Сливница, Цар Освободител. В тази група, растителността се нуждае от 
частична реконструкция, специализирани грижи за подобряване на състоянието и 
уплътняване на места. 
 Около 35% от  общоградските артерии с прекъснат режим на движение втори клас 
са със зелени полета и/или разделителни ивици с растителност, а ~80% от цялата им 
дължината е с алейно разположени дървета. В тази категория липсват достатъчно свободни 
територии за обезпечаване с ново линейно озеленяване и мероприятията трябва да се 
насочат към уплътняване на съществуващата растителност, внасяне на дървета – алейно 
по тротоарите /където е възможно/ и подмяна на видове в лошо състояние.  
 Много добро е озеленяването по протежение на съществуващите пешеходни зони – с 
изградени скверове, оформени групи от дървета, храсти и цветя. 
 Улиците от трети клас в градското ядро /централна градска част и широк център, 
кварталите Аспарухово и Галата/ са ~72% озеленени с алейно разположени дървета, като 
над 16% от тях са със значителни повреди поради резитби, лошо поддържане и 
застаряване. Останалите улици от този клас, представляващи ~ 42% от общата улична 
мрежа са с ниска степен на озеленяване и в тях е наложително внасянето на висока 
растителност. 
 

МОТОРИЗАЦИЯ 
Степента на моторизация за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В 
момента Варна няма Първостепенна улична мрежа (ПУМ), която да отговаря на 
достигнатата степен на моторизация – липсват едни от най-съществените участъци от ПУМ, 
които биха отговорили на потребностите на нарасналата интензивност на движението. 
- Степента на моторизация за гр. Варна е 262/1000 за 1997 година. 
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- Степента на моторизация за гр. Варна е 381/1000 за 2006 година. 
- Степента на моторизация за гр.Варна е 399/1000 за 2007 година. 
 

ПРОГНОЗНА ПУМ – ВАРИАНТИ ЗА ЛЕКО АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ 
Схемата обхваща цялата урбанизирана и подлежаща на урбанизиране територия на 

общината, като в извънградските участъци възпроизвежда съответните решения за 
развитие на пътната мрежа, предвидени с ТУП 97 и в концепцията на настоящата 
разработка. 
Запазва се традиционно търсеният гръбнак на мрежата: 
- бул. “Варна” като скоростна градска артерия за далечни кореспонденции в обхвата на 
цялата урбанизирана територия; 
- бул. “Левски” като главен разпределител на вътрешноградското движение между 
периферните райони и традиционни градски територии. 
Съществен принцип на ПС на КТС  е оптимално съобразяване на параметрите на улиците с 
реално възможния, габарит за УР, в територията от морето до бул. “Левски”. 

След съответни допълнителни проучвания, предлагаме възможно решение за 
установяване допълнителни връзки през канал-1, на нивото на долната тераса на града – 
продължението на ул."Александър Дякович" . 

 
ПРОГНОЗА ПУМ – ЗА ТОВАРНО АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ 

Проекта предлага изнасяне на трасето на Път І-9 от РПМ извън регулацията на град Варна. 
 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАРКИРАНЕТО В РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВЕ 
ЗОНИ: предлагат се няколко мероприятия за излизане от катастрофалното положение с 
паркирането в централната градска част: 
- организационни мероприятия  - въвеждане на “Синя зона”; 

 
Схема на паркоместа за „СИНЯ ЗОНА“ в гр.Варна 

- да се намери механизъм за превръщане на гаражите-магазини отново в гаражи; 
- строго да се следи нормативното изискване “паркирането да бъде осигурено в 
собствения парцел” при приемането на всеки идеен и работен проект за жилищно и 
обществено строителство; 
- да се намери механизъм за изграждане на подземни и етажни паркинг-гаражи. 
Разработени са няколко схеми за паркиране в съответствие със съществуващият габарит на 
улиците в района: 

• За улици с еднопосочно движение и габарит Г ≥ 6.0 метра е проектирано 
едностранно паркиране с размер 2.5 ÷ 3.5 метра. 



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 21 от 127 

• За улици еднопосочно движение и габарит Г ≥ 9.1 метра е проектирано косо 
паркиране под 45◦, заета ширина 5.10м и ≥ 4.0м ширина за движение на МПС. 

   
 

При разработване на проект Схема на паркоместа за „СИНЯ ЗОНА“ в гр. Варна е 
разделена на два етапа. На схемите за паркиране по всички улици съгласно приетите 
габарити бяха достигнати общо 3 437 паркоместа – които са крайно 
недостатъчни. Предвид ограничените свободни пространства на територията на гр. 
Варна, особено в централната част, се предлага изграждането на паркинги 
/подземни и надземни/ да се осъществява чрез „Автоматични паркингови системи“. 
Те са с икономичен монтаж и са лесни за експлоатация. Също така са безопасни, 
надеждни, здрави и са в съответствие със стриктните изисквания на стандартите за 
безопасност на ЕС и САЩ и максимално използват съответното налично 
пространство. 

 
Пешеходно движение 
Организацията на пешеходното движение е неразделна част от плана на 

комуникационно-транспортната система и е свързана със структурата на урбанизираната 
територия, определена с общия устройствен план.  

В Централна градска част е обособена пешеходна зона, която свързва обществените 
обекти, представляващи интерес за посетителите. 

Зоната в зависимост от организацията на движението на пътните превозни средства 
е разделена на: 

1) зона с пълна забрана на движението на МПС;  
обслужването на търговските и други обекти се организира по подходящ начин 

извън пешеходната зона - странично, подземно и други; 
2) зона с ограничаване на достъпа на МПС (по видове);  
допуска се преминаването на маршрути на обществения транспорт за превоз на 

пътници и/или на единични специализирани превозни средства за обслужване на 
търговските и други обекти, като и в двата случая скоростта на превозните средства 
не трябва да превишава 30 km/h. 
 

Велосипедно движение 
Велосипедното движение се проектира като цялостна система в плана на 

комуникационно-транспортната система въз основа на анализи и прогнози, в които се 
отчитат структурата на урбанизираната територия, нейните топографски особености, както и 
навиците и традициите на населението. 

Основните и най-натоварените направления на велосипедното движение се 
осигуряват посредством самостоятелни велосипедни алеи, пространствено отделени от 
първостепенната улична мрежа. Изборът на велосипедните трасета е съобразен с 
насочеността на основните велосипедни потоци към централните и производствените зони, 
зоните за озеленяване, спорт и развлечения и към учебните заведения. Системата от 
велосипедни трасета да е проектирана непрекъсната. Навсякъде, където е целесъобразно, 
велосипедни трасета се предвиждат да преминават през паркове и градини като 
самостоятелни велосипедни алеи. Към системата на велосипедното движение са 
предвидени велосипедни паркинги.  
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Проекта предвижда велосипедното движение в град Варна да достигне ниво 5-10% от 
пътуванията, които в момента се осъществяват предимно с автомобили, за които проблем е 
паркирането в значителна част от централната градска територия. 

Трасе Запад-Изток “Велоалея по бул."Сливница" е с дължина 8780 м: - Обвързва най-
големите учебни заведения (гимназиите) с най-големите потенциали на града 
(жилищните квартали “спални”); - Минимално използване на напречния профил на 
трасета от Първостепенната улична мрежа на града. 

Изпълнените велосипедни алеи са следните трасета: 
• Трасето от „Нептун“ до бул. “Сливница“ покрай община Варна, бул. „8ми 

Приморски полк“, ул. „Братя Миладинови“, бул. „Княз Борис I“ до Морската градина – с 
дължина – 1130м. 

• Трасето по бул. „Владислав Варненчик“, от бул. „Република“ до Катедралата 
по бул. „Мария Луиза“, бул. „8ми Приморски полк“, бул. „Левски“ – с дължина 7530м. 

• Трасето от центъра на кв. „Владислав Варненчик“ по бул. „Константин и 
Фружин“, бул. „3ти Март“, бул. „Я Хунияди“, бул. „Сливница“, ул. „Бенсковска“ до бул. 
„Владислав Варненчик“ – с дължина – 8140м. 

• Трасето по бул. „8ми Приморски полк“ от бул. „Чаталджа“ до Технически 
университет Варна – с дължина – 740 м. 

• Като се имат в предвид и трасетата велосипедни маршрути през морската 
градина край морето с обща дължина около 3600м. 

С така изградените през последните години велосипедни трасета Варна се нарежда 
на едно от първите места в това отношение с обща дължина около 23 620м. 

Предложени са няколко нови трасета с обща дължина 20 020м и те ще покрият 
пропорционално територията на града и ще са една добра предпоставка за реклама на 
използването на велосипедите като най-бърз и евтин начин за придвижване в града. 

 
Воден транспорт 
Проектът на ОУП предвижда изнасяне на цялата пристанищна дейност от Централна 

градска част като съществуващото пристанище се реорганизира за пасажерски и яхтени 
пристани. По този начин се разширява градската част на Варна до кейовото пространство на 
пристанище Варна – Изток и се дава възможност за градско използване на земята в района. 
 

Въздушен транспорт 
Все по-големите очаквания към летище Варна в контекста на развитие на региона и 

тенденциите на нарастване на  потока от пътници и товари налагат необходимостта от 
осъвременяване на комплекса  и намаляване на шумовото натоварване.  

По отношение на въздушния транспорт единственият елемент на ОУП, който внася 
ново въздействие, това е резервирането на територия за „коса“ писта, която да даде 
възможност в бъдеще такава да бъде изградена с цел полетите да не минават над 
централната част на града и по този начин да се ограничи възможното въздействие върху 
жилищните райони. Затова въздействието на ОУП се определя като положително в 
далекоперспективен фронт, при евентуална реализация на положителния елемент. 
Изграждането на косата писта следва да се комуникира с концесионера на летището. 

Очакванията се летище Варна  да няма ролята на наднормен източник на 
замърсяване на близките до него селищни територии. 

В по-далечна перспектива би могло да се търси изнасяне на летище Варна на север, 
като една от възможните площадки е тази при с. Калиманци, община Суворово. Други 
възможни площадки са тази на военното летище в Балчик, както и проучваната площадка за 
летище при жк „Албена“. В бъдеще, едно изнесено на север летище Варна би могло да се 
обслужва от продължената на север от Варна автомагистрала „Черно море“. 

В заключение за шумовото натоварване на гр. Варна допринася наситеността на 
градската територия с транспортни трасета и транспортни средства. Характерното 
разположение на промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до 
голяма степен снижава въздействието на производствения шум върху гражданите. Битовият 
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шум има различно въздействие в различните райони, като в жилищните квартали той е с по-
високо ниво в извънработно време. Шумът, породен от строителни дейности, е характерен 
за районите в които се извършва строителство, ограничен е по време и е с невисок 
интензитет. В община Варна най-голям дял за оформянето на акустичното състояние 
има транспортния шум от пътен и въздушен трафик и частично от железопътен 
трафик и минимално локално въздействие от промишлени дейности. 

Въздействие на мерките на ГП за ОД на територията на Община Варна: 
• По отношение на автомобилния транспорт 

Основен принцип при проектиране на комуникационно-транспортната схема в плана е 
максимално изнасяне на автомобилното движение от централната зона на града към 
неговата периферия. В новата транспортна схема са предвидени следните промени:  

- Сваляне на класа на голяма част от второкласните и третокласните главни улици, 
разположени в централната градска зона; 

- Изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад-север по 
трасе, което тръгва от юг по магистрала Черно море, пресича езерото с нов мост в 
района на Казашко, тангира летището от запад, прави връзка с магистрала Хемус, 
продължава на североизток по трасе на съществуващ обиколен път, достига района 
на селата Куманово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак, като 
републикански път. 
Новата транспортна схема предвижда ново подходи от североизток до село Кичево 

и връзка с главната улица, проведена над Виница, което дава възможност за пряка връзка 
към Злати пясъци и Албена, без да е необходимо пресичане на централната зона на града. 

От съществено значение за подобряване на неблагоприятната акустична среда 
във Варна е и проектирането на два нови моста над езерото, както и изграждане на 
четвърта комуникационна връзка с подвижен мост между новия делови център на Варна, 
острова и Аспарухово. 

Изпълнението на тази мярка в новия транспортен план се очаква значително да 
намали транспортния поток по бул. „Владислав Варненчик“ и бул. „Христо Ботев“, което от 
своя страна ще намали шумовия натиск върху обектите, разположени в района на тези 
булеварди. 

Новият транспортен план предвижда изграждане на велосипедни алеи от кварталите 
до централната част на Варна. Прогнозите в проекта за нов ОУП предвиждат велосипедното 
движение в град Варна да достигне ниво 5-10 % от пътуванията, които в момента се 
осъществяват предимно с автомобили. При изпълнение на това проектно решение  
постигане на целта за нивото на велосипедно движение спрямо автомобилния поток, се 
очаква тази мярка да компенсира тенденцията за увеличаване на неблагоприятната 
шумова обстановка, породена от нарастващия брой жители използващи лични 
автомобили. 

Според плана в жилищните територии нормативно необходимите места за паркиране 
ще се разделят равномерно по територията, като не повече от 50 % от тях ще бъдат за 
открито паркиране. Необходимо е да се предвидят мерки за намаляване на необходимото 
време за намиране на място за паркиране в централната градска част, тъй като голяма част 
от влошената акустична обстановка се дължи на продължителното автомобилно движение 
при търсене на подходящо място за паркиране. 

• По отношение на обществения транспорт 
Мрежата на обществения транспорт за превоз на пътници в новата транспортна 

схема е проектирана в съответствие със структурата на урбанизираната територия и с 
първостепенната улича мрежа. С плана на комуникационно-транспортната система се 
осигурява възможност за поетапното въвеждане в експлоатация на мрежата на редовните 
линии на обществения транспорт за превоз на пътници, като пътническият транспорт поема 
основната част от пътническите потоци. 

Въпреки това не се очаква планираните подобрения в обслужването на градския 
транспорт да намалят автомобилния поток в града. Градският транспорт се използва 
предимно от социално слаби лица и студенти, тъй като сегашното му състояние го прави 
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неподходящ за жителите с по-добро материално благосъстояние, които предпочитат 
придвижват със собствени автомобили. 

Намаляването на автомобилния поток във Варна и съответно намаляването на 
транспортния шум, чрез подобряване на обслужването на градския транспорт и основно 
това е възможно най-бързо реализиране на BRT. По този начин общественият транспорт в 
дългосрочен план може да се превърне в предпочитано средство за придвижване. 

• По отношение а железопътния транспорт 
Новият общ устройствен план предвижда запазване на действащата жп гара Варна, 

като предимно пътнически терминал с обособяване на гара за далечно движение и гара 
за крайградско движение (на мястото на сегашната товарна гара). 
Товарната дейност на гара Варна – изток ще бъде изнесена на запад, което е свързано  
постепенното преструктуриране на Пристанище Варна – изток и изтеглянето на товарните 
дейности в западна посока. Тази мярка ще облекчи шумовото натоварване от жп 
транспорта в централните градски части и ще изнесе това влияние към западната зона, 
където жилищните площи са по-малък брой и следователно по този начин ще се намали 
броя на жителите, засегнати от шума от железопътния транспорт. 
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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 актуализираната стратегическа карта за шума на град Варна, кметът 

на общината възлага разработването на План за действие, съгл. чл.6, ал.1. Основната цел 
на този план е управлението, предотвратяването и намаляването на шума в околната среда 
в на територията на общината. Съгласно чл.8, ал.2, Планът за действие се одобрява от 
общинския съвет. При разработване на плана за действие, съгласно чл.9 ал.1, се 
организира обществено обсъждане от компетентните органи. В продължение на 30 дни 
преди общественото обсъждане общината следва да осигури достъп до проекта на План за 
действие на Община Варна. 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 – Варна. 

 
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. AНАЛИЗ 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) 

 
Дългогодишни наблюдения на шума на територията на гр. Варна се провеждат от 

РЗИ–Варна. Извършва се ежегоден мониторинг на шума, изразяващ се в провеждане на 
системни наблюдения за определяне състоянието на шумовото натоварване в 
урбанизираните територии и по конкретно в гр. Варна в 45 пункта. 

Извлечение от „ДОКЛАД ЗА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД ВАРНА 2017” на 
РЗИ-Варна е дадено по-долу: 

 
РЗИ-Варна е провела измервания на градския шум в общо 45 пункта. Данни за 

шумовите нива са представени в таблиците дадени по-долу. Оценката е направена при 
сравнение на измерените или изчислените нива с граничните стойности, посочени в 
Наредба № 6 от 2006 г. 

Успоредно с акустичните измервания се отчита интензивността и структурата на 
транспортните потоци, вида на пътната настилка, степента на застрояване и озеленяване. 

При оценката на получените резултати от мониторинга се вижда че понижените 
стойности на шумовите нива в малка част от пунктовете с интензивен трафик не се дължат 
на намаления интензитет на транспортните средства. До известна степен занижените 
шумови нива могат да се отнесат към отбелязаното в някои от пунктовете намаление на 
относителния дял на товарните автомобили и автобусите, но и то е доста незначително, а 
при по-голямата част от пунктовете се наблюдава както повишение на максималните и 
средни шумови нива, така и увеличение на относителния дял на леките автомобили. 
 

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА 
 
Извършените измервания през 2017 г. показват, че допустимите шумови нива са 

превишени в 20 бр. от контролните пунктове в града, което представлява 44 % от общия 
брой контролирани зони.  

Анализът на данните (Таблица 2.1.) показва, че най-много са превишените шумови 
нива за зоните, разположени на улици с интензивен автомобилен трафик, зоните за 
обществен и индивидуален отдих и зони за лечебни заведения и санаториуми. За 
останалите пунктове, измерените шумови нива не превишават граничните стойности. 

Констатираните две нови превишения на граничните стойности за съответната зона 
са за пункт бул.„Цар Освободител“ до бл. 67 – от хранителен комбинат „Ани“/ж.к. 
Възраждане, намиращ се върху територии с промишлени източници на шум – 
производствено-складови територии и зони и пункт кв. „Чайка“ до бл. 68, намиращ се върху 
територии , подлежащи на усилена шумозащита – жилищни територии и зони. И при двата 
пункта превишението на шумовите нива се дължи на увеличено движение на МПС в района. 

От края на 2010 г. Община Варна разполага с План за действие за предотвратяване и 
намаляване на шума в околната среда. В аналитичното изследване на шумовото 
замърсяване на базата на 60 точки са идентифицирани основните източници на шум, 
причините за наднормен шум, динамиката и териториалното разпределение на нивата на 
шум, броят и делът на населението, изложено на различни нива на шумово замърсяване и 
т.н. В разработените „Стратегически шумови карти“ са отразени стойностите на шумовия 
индикатор Lден (24 h) и Lнощ (23-07 h), съответно за автомобилен трафик, ж.п. трафик, 
въздушен трафик и промишленост.  

Изследването, а и последващите измервания показват, че интензивният 
автомобилният трафик по главните улични артерии на града е с най-голям дял за шумовото 
замърсяване, като там са установени наднормени нива на шум около и над 70 децибела и 
превишението на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни пунктове е от 6,7 
до 12,5 децибела (за 2017 г.). Най-високи средни наднормени нива на шума са регистрирани 
в пунктовете Бул.“Вл. Варненчик” № 128 между сп. Патриарх Евтимий и сп. 
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Автогара, Бул. “Христо Ботев” до магазин за риб. принадлежности, Бул. “Цар 
Освободител” – ж.к. Младост бл. 130, Ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка 
комуна и ул. “Г. Бенковски”, ул. „Ген. Колев“ – до дом за деца „Другарче“, бул. „Осми 
приморски полк“ № 67 до пицария „Морско конче“. 

Наднормен шум се регистрира и в зоните за отдих като Морската градина както и в 
зони за лечебни заведения и санаториуми. 

 
ТЕНДЕНЦИИ 
При сравнение на разпределението на пунктовете по диапазони през изминалите 

години (Таблица 2.3.) се констатира намаляване на броя на пунктовете в диапазона 63-67 
dB/A и увеличаване на броят им в диапазона 58-62 dB/A ( с 1 бр. за 2017г.) и в диапазона 73-
77 dB/A ( с 2 бр. за 2017г.), като в този диапазон не е имало пунктове през последните две 
години. 

Авиационният шум от самолетите, излитащи от и приземяващи се на Летище Варна, 
което отстои на 1.0 km югозападно от кв. "Вл. Варненчик” и на 10.0 km северозападно от 
центъра на град Варна, също допринася за рязко повишаване нивото на общия шум, но 
само за кратко време и в определени зони от града. Най-засегнати са южните части от 
централната градска част и кв. “Трошево”, а при определени метеорологични условия кв. 
“Левски” и кв. “Виница”. Акустичният дискомфорт от функционирането на летищния комплекс 
се усеща най-много през летните месеци и е най-дразнещ през нощните часове, въпреки че 
средните шумови нива не превишават граничните стойности през 2017 г. 

Неблагоприятното въздействие върху прилежащите им райони от старата градска 
част оказват и двата транспортни възела (Пристанището и Ж.П. Гарата), които 
допълнително внасят специфичен транспортно-промишлен шум, въпреки че не превишават 
граничните стойности за съответните зони. 

 
ИЗВОДИ 
Проведените през последните години мероприятия, като изнасяне на тежкотоварния 

автотранспорт извън града, ремонт на главни пътни участъци и подобряване на състоянието 
на пътните покрития, озеленяване на крайпътни ивици, ограничаване на скоростта на 
превозните средства в жилищните райони и др. не са подобрили значително акустичната 
картина. 
 При една част от пътните артерии, където са разположени пунктове за мониторинг на 
интензивен транспорт, се наблюдава понижение на шумовите нива ( и средни и 
максимални), което се дължи до известна степен на промяна в структурата на 
преминаващите МПС (намаляване на процента на товарния транспорт), но при по-гпляма 
част от тези пунктове са повишени средните и максималните шумови нива, като при почти 
всички пунктове е увеличен относителния дял на преминаващите леки автомобили. 

 
Таблица 3.1. Таблични резултати мониторинг РЗИ - Варна 

 Еквивалентни нива на шума на пунктовете на РЗИ в град Варна 

№ по 
ред Наименование 

2017 г. норма Над/в 
нормат

а Laeq1,  
dB(A) 

гранич. 
стойност 

1 2 3 4 5 
 ПУНКТОВЕ ВЪРХУ ТЕРИТОРИИ, ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ ПЪТНИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И 

ВЪЗДУШНИ ТРАСЕТА 
 ПУНКТОВЕ ВЪРХУ ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕНЗИВЕН 

АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК 

1 
Бул.“Вл. Варненчик” № 128, между сп. Патриарх Евтимий 
и сп. Автогара 

72,3 60 
над 
нормат
а 

2 
Бул. “Сливница” № 121 - между ул. Х. Димитър и ул. 
Страхил войвода 

66,7 60 
над 
нормат
а 
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 Еквивалентни нива на шума на пунктовете на РЗИ в град Варна 

№ по 
ред Наименование 

2017 г. норма Над/в 
нормат

а Laeq1,  
dB(A) 

гранич. 
стойност 

1 2 3 4 5 

3 
Бул. “Осми приморски полк” №67  до пицария “Морско 
конче“ 

68,5 60 
над 
нормат
а 

4 Бул. “Христо Ботев” до магазин за риб. принадлежности/ 
70 60 

над 
нормат
а 

5 
Бул. “Княз Борис” – м/у ул. “Д-р Ив. Богоров” и ул. “Н. 
Михайловски” 

68,3 60 
над 
нормат
а 

6 Бул. “Приморски” – до ресторант “Параклиса” 
67,5 60 

над 
нормат
а 

7 Бул. “В. Левски” – ж.к. Чайка бл.32 
67,8 60 

над 
нормат
а 

8 Бул. “Цар Освободител” – до МБАЛ “Св. Анна” 
66,7 60 

над 
нормат
а 

9 Бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130 
72,5 60 

над 
нормат
а 

10 
Ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка комуна и ул. 
“Г. Бенковски” 

68,6 60 
над 
нормат
а 

11 Ул. “Ген. Колев” – до дом за деца “Другарче” 
68,7 60 

над 
нормат
а 

 ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕЛСОВ, ЖЕЛЕЗОПЪТЕН И 
ТРАМВАЕН ТРАНСПОРТ  

12 Ул. “Девня” № 11-А 50 65 в норма 
13 Ул. “Густав Вайганд” № 20 А – “Погребите” 58,6 65 в норма 

 ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АВИАЦИОНЕН ШУМ 
14 Ж.к “Вл. Варненчик” до бл. 301 52,1 65 в норма 
15 Ж.к “Вл. Варненчик” II-ри м.р. бл. 217 58,3 65 в норма 
16 Кв."Младост" бл.150 53,3 65 в норма 
17 Ул. Евлоги Георгиев” № 12 А  до бл. 2, ИУ 57,5 65 в норма 

 ПУНКТОВЕ ВЪРХУ ТЕРИТОРИИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МОРСКИ  
ТРАНСПОРТ  

18 Бул."Приморски"бл.17 64,6 65 в норма 
 ПУНКТОВЕТЕ ВЪРХУ ТЕРИТОРИИ С ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ШУМ -ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 
19 Бул."Вл.Варненчик" до бл.50 57,9 70 в норма 
20 Ул. “Найден Геров” до бл.68 – до завод “Дружба” 56,6 70 в норма 
21 Ж.к “Младост” бл. 160 – до газостанция Младост  49,3 70 в норма 
22 Ж.к “Възраждане” бл. 6 – с/у паровата централа 62,6 70 в норма 
23 Kв.Вл.Варненчик II м.р – до бл. 201 55,1 70 в норма 
24 Ж.к “Възраждане” бл. 29 – до “Кауфланд” 53 70 в норма 
25 Бул."Сливница" бл.56 55,7 70 в норма 

26 
Бул. “Цар Освободител” до бл. 67 – от хранителен 
комбинат “Ани” /ж.к Възраждане” 

73,8 70 
над 

нормат
а 

27 Ул. “Зеленика” № 25 – ул. “Подвис” до автомивките 62,6 70 в норма 
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 Еквивалентни нива на шума на пунктовете на РЗИ в град Варна 

№ по 
ред Наименование 

2017 г. норма Над/в 
нормат

а Laeq1,  
dB(A) 

гранич. 
стойност 

1 2 3 4 5 

28 
Местност “Акчелар” – до парцел 2359, вилна зона над 
Картинг писта 49,1 70 в норма 

29 Ул. “Роза” № 25 – до “Хепи” 61 70 в норма 
30 Ул.”Флора” бл.10 от Явор (срещу СУПЗ ”Труд”-кв.Победа) 57,1 70 в норма 
31 ул."Селиолу"№25 57,3 70 в норма 

ЖИЛИЩНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ  
32 Кв.”Чайка” до Математическа  гимназия “Д-р П.Берон” 51,2 55 в норма 

33 Кв."Чайка"до бл.68 
57,1 55 

над 
нормат

а 
34 Кв".Вл.Варненчик" до СОУ "Яворов" 53,1 55 в норма 
35 Ул."Карамфил"№15 51,6 55 в норма 

36 
Ул.”Кап.І-ви ранг Добрев” № 8 (район Одесос до Римски 
терми) 54 55 в норма 

37 Кв."Виница" ул."Найден Райков" пред Еврохоспитал 45,1 55 в норма 

38 
Ул.”Драва Соболч” № 2 (р-н Приморски, до пазар 
Чаталджа) 53,4 55 в норма 

ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕН И ИНДИВИДУАЛЕН ОТДИХ 

39 Морска градина до  Делфинариум 
54,4 45 

над 
нормат

а 

40 Кв.Аспарухово"-Приморски парк 
50,5 45 

над 
нормат

а 

41 Парк"Вл.Варненчик“ 
52 45 

над 
нормат

а 
ЗОНИ ЗА УЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И САНАТОРРИУМИ 

42 Ул."Дойран"№20 до Очна клиника 
55,7 45 

над 
нормат

а 

43 Кв."Аспарухово"СБАЛОЗ "Д-р Марко Марков" 
50 45 

над 
нормат

а 
ЗОНИ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

44 Морска градина до ИХМ 
47,4 45 

над 
нормат

а 
ТИХИ ЗОНИ, ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ  

45 М-т "Аладжа манастир до бившата царска хижа 46,1 40 

над 
нормат

а 
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Таблица 3.2. Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива през 
докладваната година 2017 г. 

№
по

ре
д 

Град  
 
 

Общ 
брой 
пунктове 

Разпределение на шумовите нива по диапазони  
(в брой пунктове) 
под 
58 
dB(A) 

58-62 
dB(A) 

63-67 
dB(A) 

68-72 
dB(A) 

73-77 
dB(A) 

78-82 
dB(A) 

над 
82 
dB(A) 

над 
ГС* 

 Варна 45 27 5 5 6 2 0 0 20 
 
ГС* - гранична стойност 
 

Таблица 2.3.  Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в 
урбанизираните територии за периода 2006 ÷ 2017 г., в брой пунктове 

 

Го
ди

на
 

  

 О
бщ

 б
ро

й 
пу

нк
то

ве
 

Разпределение на регистрираните шумови нива по диапазони, в 
брой пунктове 

под 58 
dB(A) 

58-62 
dB(A) 

63-67 
dB(A) 

68-72 
dB(A) 

73-77 
dB(A) 

78-82 
dB(A) 

над 82 
dB(A) 

2006 36 6 2 12 11 4 0 0 
2007 45 20 10 2 10 3 0 0 
2008 45 24 6 3 9 3 0 0 
2009 45 25 4 4 11 1 0 0 
2010 45 30 1 5 8 1 0 0 
2011 45 29 1 2 11 2 0 0 
2012 45 24 6 4 8 3 0 0 

2013 45 27 3 4 9 2 0 0 

2014 45 19 14 6 4 2 0 0 

2015 45 28 2 6 9 0 0 0 

2016 45 27 4 8 6 0 0 0 

2017 45 27 5 5 6 2 0 0 
 

РИОСВ-Варна извършва наблюдение на шума от промишлена дейност на 
територията на община Варна. Извлечение от „Годишен доклад за състоянието на околната 
среда - 2017”, публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Варна е дадено по-долу: 
 

Контролът на промишлените източници на шум, излъчван в околната среда се 
осъществяваше в рамките на издадените комплексни разрешителни, чрез контролни 
измервания по годишен график за 2017 г., чрез предписания при провежданите контролни 
проверки на действащите промишлени източници за представяне на доклад от собствени 
периодични измервания в рамките на две последователни календарни години и при 
въвеждане в експлоатация на нови промишлени обекти. 

 
Към 31.12.2017 г. за контрол нивата на шума, излъчван в околната среда, са 

включени в регистъра на РИОСВ-Варна 182 промишлени обекта с проведени измервания. 
През годината са извършени 37 контролни проверки от които:  
• 17 участия в проверки на обекти с издадени КР; 
• 14 комплексни (участие на експерт) проверки; 
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• 5 проверки по плана за текущ контрол, от които на 5 обекта и с контролни измервания за 
нивата на шума, излъчван в околната среда от промишлен източник; 
• 1 проверка по жалби на граждани; 

За шумово то натоварване допринася наситеността на градската територия с 
транспортни трасета и транспортни средства. Характерното разположение на 
промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до голяма степен 
снижава въздействието на производствения шум върху гражданите. Битовият шум има 
различно въздействие в различните райони, като в жилищните квартали той е с по-високо 
ниво в извънработно време. Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за 
районите, в които се извършва строителство, ограничен е по време и е с невисок 
интензитет.  

На територията съществуват две дружества с издадени комплексни разрешителни – 
„Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна и „Метал” АД, гр. Варна. 

За периода от юли 2016г. до декември 2017г. „Метал” АД, гр. Варна е представило в 
РИОСВ-Варна доклад от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум в 
околната среда. Съгласно приложения доклад не се наблюдава превишение на граничните 
стойности на нивата на шума в резултат от дейността на предприятието. 

За същия период са постъпили общо три жалби и сигнали, които са препратени на 
съответните компетентни органи за предприемане на необходимите действия. 
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4. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ 
СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ (т. 4 според чл. 17 (1) от Наредба за 
изискванията към разработването и съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете 
за действие) 
Шумът е един от факторите с неблагоприятно въздействие върху населението в 

големите градове. Породен от развитието на промишленото производство, на пътническите, 
товарните и въздушните транспортни средства и масовият градски транспорт. 
Дългогодишните изследвания показват, че нивото на шума в последните години нараства с 
1 dB годишно и надминава граничните стойности за съответните населени територии. 
Промяната на транспортните средства с такива с подобрени шумови характеристики се 
компенсира с почти двойно нарастване на моторизацията. 

  
През последните години, във връзка с изпълнението на разработената Програма за 

енергийна ефективност с набелязани мерки за подмяна на остарялата дограма на училища, 
детски градини и обществени сгради с PVC, освен ефект по отношение икономии за 
отопление се постига и шумоизолиращ ефект. Община Варна изпълнява поставената си 
цел: детските ясли, градини и училищата да бъдат обновени чрез прилагане на мерки за 
енергийна ефективност. Това е една от причините актуализираната СКШ на агломерация 
Варна да индицира известно намаление на общото акустично натоварване върху 
населението в Община Варна. 
 

А). Източник „пътен” трафик: 
 

- Висока интензивност на пътния трафик. Постоянно нарастване на  броя на МПС, особено 
през летния сезон; 
- Движение в режим на тръгване и спиране и неспазване на ограниченията за скорост 
(особено по най-ошумените трасета – основните булеварди и улични отсечки);  
- Съществуващата организация на движение и обособените зони за паркиране, натоварват 
градската среда; Налице е предоставянето на възможности за алтернативни видове 
транспорт – основно велосипеден транспорт; 
- Липса на нормативно подсигурена база за регулярни технически прегледи и инцидентни 
проверки при експлоатация и въвеждане на Европейски изисквания за максимални прагове 
на генериран шум за превозните средства; 
- Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови 
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум 
фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните градски магистрали; Пътна настилка с ниски показатели по отношение на 
предаване на шума, липса на бариери и активни противошумови мерки за зоните с 
предполагаема приоритетна шумова защита (тихи зони, учебни и лечебни заведения). 

 
Съществен фактор върху ошумяването в гр. Варна от пътен трафик е натовареността 

на кварталните и локални улици. По-долу е дадена извадка от СШК на Община Варна - Шум 
пътен трафик Lден, Lнощ,  на която се откроява шумовото въздействие на второстепенната 
градска мрежа и въпреки, че нивото на шума е по-ниско от това на основните булеварди, то 
кварталните улици заемат достатъчно голяма площ и се постига ошумяване над 
допустимите норми.  
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Източник ПЪТЕН ШУМ, показател L24 > 60 dB(A) 
„Конфликтно“ представяне 

Източник ПЪТЕН ШУМ, показател Lнощ > 55 dB(A) 
„Конфликтно“ представяне 

 
 

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 
по ж.п. трасетата на общината;  
- Висока гъстота на застрояване на жилищните сгради. Неотразяване в проектите за нови 
сгради на изисквания за редукция на шума и шумоизолации на най-изложените на шум 
фасади; Необходимост от програми за шумоизолация на съществуващите сгради, особено 
покрай основните ж.п. трасета. 

 
Ж.П. трафикът поражда локално ниво на шум в зоните покрай които преминава ж.п. 

линията. 
 

В). Източник „въздушен” трафик: 
 

Основните причини за системното превишаване на граничните стойности на шума в 
следствие от дейността на Летище Варна са: 
- липса на въведена система за контрол и санкции на отклоняващи се самолети над гр. 
Варна от утвърдените противошумови трасета; 
- липса на контрол и санкции в резултат на ошумяване от въздухоплавателни средства в 
резултат на изградена система за мониторинг на т.нар. „самолетен шум” – т.е. непрекъсната 
корелация на измерени стойности на шума с реално подаване на полетни и радарни данни; 
- все още на Летище Варна се разрешават нощни полети – факт, директно водещ до 
значително надгранично ошумяване на занижените нощни гранични стойности на шума. 
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 Актуализираната СКШ на агломерация Варна отчита и известно подобряване на 
акустичното въздействие върху агломерацията на излитащите и кацащи самолети – от и до 
Летище Варна.  

 
 

 
 

Източник САМОЛЕТЕН ТРАФИК, показател L24 > 
66 dB(A), „Конфликтно“ представяне 

Източник Ж. П. ТРАФИК, показател Lнощ > 65 
dB(A), „Конфликтно“ представяне 

 
Съществен сезонен локален източник на шум в околната среда са опериращите 

граждански въздухоплавателни средства на Летище Варна, които пораждат ниво на шум над 
граничната норма, за жилищните зони намиращи се под трасето на излитане и кацане над 
гр. Варна.  

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 Варна, поради зоналното разположение се явява не съществен източник на шумово 
замърсяване. 
 Друг специфичен източник на шум са откритите заведения за хранене и забавление в 
курортните и развлекателните зони през туристическия сезон. Специфично за развитието на 
гр. Варна е тенденцията на съчетаване на зоните за отдих и забавление и зоните за 
обитаване. Изграждането на открити развлекателни заведения и заведения за хранене в 
комбинираните зони за отдих и обитаване, води до неблагоприятно нарастване на шумовото 
въздействие върху жителите постоянно обитаващи тези райони. 

 
 

  



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 35 от 127 

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 агломерация Варна, съответстват на препоръчителните от 
Европейската комисия (Директива 2002/49/ЕС). 

Изчисленията са извършени посредством софтуер  за СШК: за пътен трафик – 
според стандарта XPS31-133  (т.е. стандарта, препоръчан от Директива на ЕС  2002/49/ЕК в 
нейния Анекс II); за железопътен трафик – RMR  [“Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96”] (т.е. междинния метод за изчисление, препоръчан от Директива на 
ЕС  2002 / 49 / ЕК в нейния Анекс II); за въздушен трафик – посредством метода 
“ECAC.CEAC Doc 29”; за промишленост – посредством метода за изчисление ISO 9613-2 
(т.е. междинния метод за изчисление, който се препоръчва от Директива на ЕС  2002/49/ЕК 
в нейния Анекс II). 

Използвани са следните общи параметри: 
 изчисления на картите на шума на височина 4 м; 
 мрежа с размер 10 x 10 м; 
 N = 1 (брой отражения); 
 Температура на въздуха :   15 °C; 
 Влажност на въздуха : 70% 
 Процент на благоприятни ветрове: Ден - 50%; Вечер - 75%; Нощ - 100%. 

Създаден е компютърен модел на целия град.  
 
5.1 Автомобилен трафик 
 

Използваните данни за трафик за агломерация Варна са както следва: 
 

Табл. 5.1а  Категоризация на пътищата и улиците на община Варна 
 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ МАКС. 
СКОРОСТ НАСТИЛКА КАТЕГОРИЯ 

M Магистрала - Highway 130 АСФАЛТ I 
A Главен път - Major Road 90 АСФАЛТ II 
B Централен път - Middle Road 70 АСФАЛТ III 
D Малък път - Small Road 70 АСФАЛТ IV 
C Улица - Street 60 АСФАЛТ III 
C Път/Улица в тунел - Underground Street 60 АСФАЛТ III, IV 
E Свързваща улица - Secondary Street 50 АСФАЛТ V, VI 
I Второстепенна улица - Secondary Street  АСФАЛТ V, VI 
F Локална улица/Черен път - Ground Street 25 АСФАЛТ VII 
S Пешеходна улица  - Pedestrian Street - АСФАЛТ - 
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Табл. 5.1b Дефиниране на пътния трафик за категориите пътища и улици 
 

ВАРНА - КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПЪТЕН ТРАФИК – ДЕФИНИРАНЕ В LimA 

Категоризация 
на пътищата и 

улиците 
 

Трафик данни Леки МПС/час Ско-
рост  

 
SPD 

Тежки МПС/час Ско-
рост  

 
SPD  

 
КАТЕГОРИЯ 

 

Ден Вечер Нощ Ден Вечер Нощ 

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 0 - 

IV, V, VI  
клас улици F (C/8) 34 25 5 35 30 15 5 30 

II клас - 
връзки град. 

магистр. 
E (M/5) 68 46 10 40 45 20 12 40 

Пътища от 
РПМ III клас D (A/5) 136 68 19 45 52 32 18 45 

II клас - 
градски 

магистрали 
B/2 (B/2) 373 84 65 45 63 43 24  40 

III клас - 
районни 
артерии 

C (B/1.25) 636 156 78 45 126 86 36 45 

II клас - 
градски 

магистрали 
B (M/3) 865 272 84 45 143 28 42 50 

Пътища от 
РПМ II клас 
Пътища от 
РПМ I клас 

A/2 (A/2) 925 369 96  
45 

185 39 56  
55 

A - 1850 529 104 370 56 64 

I клас - 
скоростни 

градски 
магистрали 

M/2 (M/2) 625 408 63 
 

60 

286 60 72  
60 

M - 1250 816 126 572 78 86 

Забел.: Въведени са ½ категории (M/2, A/2 и B/2) за градските булеварди (градски 
магистрали) за участъците където се разделят платната с междинна ивица (зелена площ). 
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5.2 Железопътен транспорт 
 

 Данни за железопътния трафик и характеристиките на релсовия път 
Съгласно изискванията на т. 2.2 на Приложение №1 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 /200) са използвани следните 
входни данни: 

а) интензивност и скорост на товарните и пътническите влакови композиции (брой 
влакови композиции за час); 

б) брой вагони и обща дължина на влаковата композиция; 
в) категории влакове; 
г) брой железопътни линии и тяхното разположение спрямо линията на застрояване; 
д) вид на железопътните линии - дължина; широчина на коловоза; вид на коловоза - 

единичен или двоен; електрифицирани участъци - дължина, местоположение; 
е) гари и спирки - брой, наименование, населено място; 
ж) локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет, 

разположение в населеното място. 
 
Табл. 5.2a  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път 
 
ВАРНА - Ж.П. ТРАФИК 2016 г. (LimA) 

ВЛАКОВЕ - ТРАФИК      ВЛАКОВЕ - ТРАФИК (ДЕН/ВЕЧЕР/НОЩ) 

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

СОФИЯ – ВАРНА TREN <CAT> <VMX> <NLW> ДЕН <ND> <NE> <NN> 
Пътнически 
влакове     km/h Брой Брой Брой Брой Брой 

БВЗР – бърз влак със 
задълж. резервация  
(5 вагона – 125 м) 

EPSTR 3E 80 1 5 3 2 1 0 

БВ – бърз влак  
(4 вагона – 100 м) EPSTS 3E 80 1 5 14 9 5 0 

БВ – бърз влак  
(6 вагона – 120 м) EPSTS 3E 80 1 5 12 7 5 0 

ПВ – пътнически 
влак (ЕМВ32 3 
вагона – 75 м) 

EPLTS 3E 80 1 3 5 4 1 0 

ПВ – пътнически 
влак (2 вагона – 50 м) EPLTS 3D 80 1 2 4 2 1 0 

ВАРНА - Ж.П. ТРАФИК 2016 г. (LimA) – продължение… 
Товарни влакови 
композиции  

ТВ–товарен влак(3 до 
35 вагона, дължина 
от 50 до 560 м) 

FTSAR 5D 80 1 3/35 10 4 4 2 

ТВ–товарен влак(3 до 
35 вагона, дължина 
от 50 до 560 м) 

FTSAR 5Е 80 1 3/35 10 4 4 2 

МАНЕВР. ТОВАРНИ 
ВЛАКОВЕ (3 до 35 
вагона, дължина от 
50 до 560 м) 

TOVLM 3 20 1 3/35 2 2 0 0 
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Табл. 5.2b  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път 
 
ВАРНА - Ж.П. ТРАФИК, ПАРАМЕТРИ (LimA) 
Ж.П. ЛИНИЯ <NRL> ОЗНАЧЕНИЕ 

2 Ж.П. Линия София – Мездра – Горна Оряховица – 
Варна, електрифицирана 
 

 
 

Ж.П. ТРАСЕ  ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB>1 
(ЕДИНИЧНИ/ДВОЙНИ 
ТРАВЕРСИ) 

Геометрия <RQ> 1 
(линия) ТИП Ж.П. ТРАСЕ  <MSW> 2a (НАСТАВНИРЕЛСИ) 
Регулация <REG> 
RLM2_TAB ТИП КОНСТУКЦИЯ <IBB> 1 

(ЕДИНИЧНИ/ДВОЙНИ 
ТРАВЕРСИ) 

  Макс.скорост <VAD> 110   

ВЛАКОВЕ <NTR> 
Кат.<CAT> 3E(Пътн.влак – диск.спир.)  
5D(Тов.влак – колод.спир.) 

Геометрия<RQ>0 
(точка) 

Брой Локомот./Вагони 
<NLW>1 10 Регулация<REG> RLM2_TAB 

 
 
5.3 Въздушен трафик 
 

Летище Варна се характеризира като сезонно летище - 82% от полетите са през 
летния сезон. Това налага освен статистическото дефиниране на един типичен годишен ден 
(47 полета дневно), да се дефинира и един типичен летен ден (67 полета дневно), който да 
се използва при изчисляване на ошумяването от въздушния трафик. Така дефинираният 
трафик не е голям (1 полет на час за дневния и вечерния период, и 1 - 2 полета за нощния 
са над ВАРНА), при което неприятното усещане на човека от въздушния трафик се изразява 
посредством превишаването на показателя максимално ниво на шум LAmax (гранична 
стойност 85 dBA - съгл. Наредба 6). 

 
Маршрутите за заминаване и пристигане са създадени според документацията AIP 

(бр. 20-DEC-07). Летище Варна има една писта, ориентирана: 09 – 27. 
 
Използвани са входни данни получени на база информацията официално 

предоставена от Община Варна за целите на разработката. 
 
Табл. 5.3а  Въздушен трафик за предходните години 
 
ЛЕТИЩЕ ВАРНА – ОБЩ БРОЙ ПОЛЕТИ 2011 – 2015 г. 
  ПОЛЕТИ (Брой) 
 ПЕРИОД 2011 2012 2013 2014 2015 
ЗАМИНАВАЩИ 5633 5369 5758 6032 5977 
ПРИСТИГАЩИ 5630 5370 5758 6031 5981 

Общо 11263 10739 11516 12063 11958 
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Табл. 5.3b  Разпределение на въздушния трафик 
 
ЛЕТИЩЕ ВАРНА – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЕТИТЕ (2015) 

ДЕНОНОЩИЕ Кацащи Излитащи ОБЩО 
  ЛЯТО ЗИМА ЛЯТО ЗИМА -------- 

Общо Брой Брой Брой Брой Брой 
ден (07-19) 3456 815 3161 796 8228 

вечер (19-23) 838 214 869 216 2137 
нощ (23-07) 614 44 874 61 1593 

Общо 4908 1073 4904 1073 11958 
ден (07-19) 70% 76% 64% 74% 69% 

вечер (19-23) 17% 20% 18% 20% 18% 
нощ (23-07) 13% 4% 18% 6% 13% 

 
Табл. 5.3c  Летище ВАРНА – ДЕФИНИРАНИЯ  В LimA (ТРАФИК) 
 

ОПЕРИРАЩИ 
САМОЛЕТИ 

ТРАФИК 
2015 г. 

КАЦАЩИ САМОЛЕТИ ИЗЛИТАЩИ САМОЛЕТИ 
09 (27) 09 (27) 09 (27) 09 (27) 09(27) 09 (27) 

ACR ТИП 
(2015) 

Дено-
нощие 

Бр. 
DEN 

Бр. 
EVN 

Бр. 
NGT 

Бр. 
DEN 

Бр. 
EVN 

Бр. 
NGT 

Бр. 
DEN 

A320 1639 5 2 2 1 2 2 1 2 
E190 759 2 2 1 0 2 1 0 2 
B738 697 2 2 0 0 0 0 0 2 
MD82 633 2 1 1 0 1 1 0 1 
A319 442 2 1 1 0 1 1 0 1 
A321 357 1 1 0 0 0 0 0 2 
B733 259 1 0 0 0 0 0 0 0 
F100 197 1 1 1 0 1 0 0 1 
T154 83 0 0 0 0 0 0 0 0 
LJ60 71 0 0 0 0 0 0 0 0 
F70 63 0 10 6 1 7 5 1 11 

 
 
ОПЕРИРАЩИ 
САМОЛЕТИ 

ТРАФИК 
2015 г. КАЦАЩИ САМОЛЕТИ ИЗЛИТАЩИ САМОЛЕТИ 

ACR ТИП 
(2015) 

Дено-
нощие 

Бр. 09(27) 09 (27) 09 (27) 09(27) BGS(D04) 09(27) 

DEN Бр. EVN Бр. 
NGT 

Бр. 
DEN Бр. EVN Бр. NGT LimA 

A320 1639 5 2 1 1 2 2 1 S5.1 

E190 759 2 2 1 0 2 1 0 S5.2 
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ОПЕРИРАЩИ 
САМОЛЕТИ 

ТРАФИК 
2015 г. КАЦАЩИ САМОЛЕТИ ИЗЛИТАЩИ САМОЛЕТИ 

ACR ТИП 
(2015) 

Дено-
нощие 

Бр. 09(27) 09 (27) 09 (27) 09(27) BGS(D04) 09(27) 

DEN Бр. EVN Бр. 
NGT 

Бр. 
DEN Бр. EVN Бр. NGT LimA 

B738 697 2 2 0 1 1 1 0 S1.2 

MD82 633 2 1 1 0 1 1 0 S1.3 

A319 442 2 1 1 0 1 1 0 S6.3 

A321 357 1 1 0 0 1 1 0 S5.2 

B733 259 1 0 0 0 1 0 0 S6.1 

F100 197 1 1 0 0 1 0 0 S5.3 

T154 83 0 0 0 0 1 0 0 P2.1 

LJ60 71 0 0 0 0 1 0 0 P2.1 

F70 63 0 10 4 2 12 7 1 67 
 
 
Заб. 1: При формиране на денонощният трафик от въздухоплавателни средства са  
изключени самолетите, които са с ниско ниво на шум и не оказват влияние върху 
формирането на еквивалентното и максималното ниво на шум, както и самолетите не 
отговарящи на изискванията на IKAO, които не би трябвало да оперират на летище ВАРНА 
(Т154 и др.). 
 
Заб. 2: Летище ВАРНА се характеризира като сезонно летище - 82% от полетите са през 
летния сезон. Това налага освен статистическото дефиниране на един типичен годишен ден 
(47 полета дневно), да се дефинира и един типичен летен ден (67 полета дневно), който да 
се използва при изчисляване на ошумяването от въздушния трафик. Така дефинираният 
трафик не е голям (1 полет на час за дневния и вечерния период, и 1 - 2 полета за нощния 
са над ВАРНА), при което неприятното усещане на човека от въздушния трафик се изразява 
посредством превишаването на показателя максимално ниво на шум LAmax (гранична 
стойност 85 dBA - съгл. Наредба 6). Това състояние на трафика предопределя 
задължителната необходимост от изчисляване и на контура LAmax и представяне на 
надгранично ошумената територия (LAmax > 85 dB). Имайки в предвид входните данни за 
ниска интензивност на трафика над град ВАРНА, очакваните еквивалентни обобщени 
интегрални стойности на Leq (L24, Lден, Lвечер, Lнощ) са в диапазони значително по-ниски 
от граничните за съответния източник (потвърдено и от реално проведените целенасочени 
към самолетния шум измервания – от екипите на СПЕКТРИ и РИОКОЗ – ВАРНА). 

 
5.4 Промишленост 

За определяне на необходимите входни данни – обща звукова мощност и нива на 
шум около промишлените източници – е използвана „Методика за определяне на общата 
звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена със Заповед № РД – 199/19.03.07 г. 
на министъра на околната среда и водите.  

Методиката е разработена на основата на БДС ISO 8297:1994, като улеснява 
прилагането на стандарта. Съгласно изискванията на методиката измерванията на нивата 
на шума по измерителния контур се извършват по скала А, вместо чрез използване на 
честотен филтър. Измерванията се извършват на височина 1,5 м. 
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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.  

 
Табл. 5.4a Данни за промишлените източници 
  

ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

"Алвас грейн" ЕООД  
 с. Тополи, общ. Варна, УПИ І-195 в Т-52 
№ 438/ 27.08.2014 

Контур 1 
 107,0±4,3 64,8±0,3 52,6±0,3 12 часа 

Контур 2 78,9±3,2 62,3±0,3 52,6±0,3 12 часа 

„БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО” ЕООД, 
ЗПЗ, гр. Варна, 
№ 283/ 06.07.2011г. 

дневен период 105,4 58,7 +2,3                      
-2,6 8,6 24 часа 

вечерен период 106,4 59,7 +2,3                
-2,6 9,7 24 часа 

нощен период 105,7 59,0+2,3                
-2,6 8,9 24 часа 

„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД 
ЗПЗ, гр. Варна,  
№ 356/ 16.07.2013 

103,0 56,3+2,1                
-2,5 6,3 8 часа 

„БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ЕООД 
ЗПЗ, гр. Варна,  
№ 322/ 06.07.2015 

100,7±4,0 54,0±0,3 4,0 8 часа 

„Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД, 
Варна, Южна промишлена зона, 
№ 412/17.05.2011г. 

първи контур 113,1±4,6 61,4±0,3 50,4±0,3 8 часа 

втори контур 111,7±4,5 61,8±0,3 50,4±0,3 8 часа 

“Булярд Корабостроителна Индустрия” EАД 
Варна, Южна промишлена зона, 
№ 351/ 16.07.2013 

първи контур 105,6±4,2 53,7 +2,4                
-2,8 47,2±0,3 8 часа 

втори контур 103,5±4,2 51,2 +2,4                
-2,8 47,2±0,3 8 часа 
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ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

трети контур 115,2±4,2 61,4 +2,4                
-2,8 47,2±0,3 8 часа 

четвърти контур 99,6±4,2 53,4+2,4                
-2,8 47,2±0,3 8 часа 

“Булярд Корабостроителна Индустрия” EАД 
Варна, Южна промишлена зона, 
№ 04-1048/ 17.09.2015 

   
 

първи контур 108,5±4,3 66,8±0,3 48,3±0,3 8 часа 
втори контур 116,7±0,3 67,8±0,3 48,3±0,3 8 часа 
“ДАЛКИЯ ВАРНА” ЕАД, 
м-ст „Планова”, гр. Варна  
№ 512/ 21.12.2010г. 

дневен период 106,4 58,5+2,0                
-2,4 50,3 24 часа 

вечерен период 102,0 54,1+2.0                
-2.4 45,9 24 часа 

нощен период 98,9 51,0+2,0                
-2,4 42,8 24 часа 

“ДАЛКИЯ ВАРНА” ЕАД, 
м-ст „Планова”, гр. Варна  
№ 571/ 16.12.2012 

дневен период 104,1+2,0                
-2,4 

56,1+2,0                
-2,4 54,5±0,3 24 часа 

вечерен период 103,9+2,0                
-2,4 

55,9+2,0                
-2,4 48,7±0,3 24 часа 

нощен период 102,4+2,0                
-2,4 

54,5+2,0                
-2,4 44,4±0,3 24 часа 

“ДАЛКИЯ ВАРНА” ЕАД, 
м-ст „Планова”, гр. Варна 
№ 679/ 12.12.2014 

дневен период 105,1±4,2 57,2±0,3 54,3±0,3 24 часа 
вечерен период 103,4±4,1 55,5±0,3 49,0±0,3 24 часа 
нощен период 101,3±4,4 53,4±0,3 44,5±0,3 24 часа 
"Девня трейд" ООД – Варна,  
ПЗ „Клисе байр”, с.Тополи, общ. Варна 
№ 266/ 22.06.2011г. 

107,1±4,4 62,3+2,1                
-2,5 

10,5 
 

8 часа 
 

"Девня трейд" ООД – Варна,  
ПЗ „Клисе байр”, с.Тополи, общ. Варна 
№ 312/ 04.07.2013 

110,5 63,1+2.0                
-2.4 13,9 8 часа 

"Девня трейд" ООД – Варна,  
ПЗ „Клисе байр”, с.Тополи, общ. Варна 111,4±4,5 63,9±0,3 14,8 8 часа 
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ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

№ 312/ 30.06.2015 

„ ДРУЖБА СТИЛ  ” АД, 
Варна, бул. „ Осми Приморски Полк ” № 119, 
№ 110 / 10.05.2011г. 

- - 51,8 8 часа 

„ ДРУЖБА СТИЛ  ” АД, 
Варна, бул. „ Осми Приморски Полк ” № 119, 
 

- - 52,6 8 часа 

„ ДРУЖБА СТИЛ  ” АД, 
Варна, бул. „ Осми Приморски Полк ” № 119, 
№ 252/ 25.05.2015 

94,9±3,8 50,7±0,3 52,8±0,3 8 часа 

“ЕКАРИСАЖ  ВАРНА” ЕООД, 
9140 с. Тополи, област Варненска, 
№ 361/ 12.09.2012г. 

дневен период 97,5+2,0                
-2,4 

50,1 +2,0                
-2,4 43,5±0,3 24 часа 

вечерен период 97,6 +2,0                
-2,4 

50,2 +2,0                
-2,4 40,7±0,3 24 часа 

нощен период 97,2 +2,0                
-2,4 

49,8 +2,0                
-2,4 40,1±0,3 24 часа 

“ЕКАРИСАЖ  ВАРНА” ЕООД 
9140 с. Тополи, област Варненска 
№ 388/ 17.07.2014 

    

дневен период 99,2±4,0 51,8±0,3 45,6±0,3 24 часа 
вечерен период 97,6±4,0 50,2±0,3 41,9±0,3 24 часа 
нощен период 98,6±3,9 51,2±0,3 48,2±0,3 24 часа 
"ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД, 
ЗПЗ, Варна  

Производствен район № 1 
№ 253/ 22.06.2012г. 

дневен период 110,0 64,2 +1,9                
-2,3 52,3±0,3 14 часа 

вечерен период 108,2 62,4 +1,9                
-2,3 48,1±0,3 14 часа 

Производствен район № 2 
№ 242/ 20.06.2012г. 

дневен период 105,8 60,1 +1,9                
-2,3 43,6±0,3 14 часа 

вечерен период 100,5 54,8 +1,9                
-2,3 38,3±0,3 14 часа 

"ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 
ЗПЗ, Варна      
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ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

 

Производствен район № 1 
№ 359/ 22.06.2012 110,4±4,4 64,7±0,3 53,8±0,3 8 часа 

Производствен район № 2 
№ 358/ 10.07.2014 110,6±4,5 64,8±0,3 44,2±0,3 8 часа 

Кораборемонтен завод „Одесос”, 
Островна промишлена зона на гр. Варна, 
№ 122 / 12.04.2012 г. 

Производствена площадка 1 113,3 57,3     43,4 12 часа 

Производствена площадка 2 101,9 57,7      39,1 12 часа 

“Кораборемонтен завод Одесос” АД 
Островна промишлена зона на гр. Варна, 
№ 592/ 12.11.2014 

Контур 1 111,3±4,5 59,2±0,3 28,0 8 часа 
Контур 2 115,4±4,6 64,3±0,3 32,3 8 часа 
„Мелница Варна – 2006  ” ООД, 
ЗПЗ, гр. Варна 
№ 135/ 01-02.11.2012 г. 

дневен период 98,8 56,7     48,4 24 часа 

вечерен период 97,5 5,4     47 24 часа 

нощен период 93,3   51,2 42,9 24 часа 

“Мелница Варна 2006” ООД, 
ЗПЗ, гр. Варна 
№ 552/ 22.10.2014 

дневен период 104,8±4,2 58,4±0,3 54,1±0,3 24 часа 
вечерен период 104,8±4,2 58,4±0,3 49,0±0,3 24 часа 
нощен период 98,5±4,0 52,1±0,3 44,1±0,3 24 часа 
„МЕТАЛ”АД,  
ЗПЗ, ул. „Перла“ 20 
№ 125 / 01.08.2012 г. 

101,3 58,2 29,4 8 часа 

„МЕТАЛ”АД,  
ЗПЗ, ул. „Перла“ 20 
№ 386/ 15.07.2014г. 

106,3±4,3 59,0±0,3 16,0 8 часа 

„МИГ МАРКЕ” 
ЗПЗ, ул. Перла 
№ 117 / 13.01.2012 г. 

97,4 59,1 23,9 8 часа 

„МИГ МАРКЕТ” 
ЗПЗ, ул. Перла 
№ 2К / 03.07.2014 г 

дневен период 98,2+5,9 63,3±0,3 24,7±0,3 24 часа 
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ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

вечерен период 94,8+5,7 66,0±0,3 21,3±0,3 24 часа 
нощен период 93,8+5,7 64,7±0,3 20,3±0,3 24 часа 
Пристанищен терминал „Леспорт“,  
Варна, ЗПЗ, кметство Тополи, 
№ 636 / 01.07.2011г. 

106,5±4,3 59,3±0,3 42,1±0,3 8 часа 

Пристанищен терминал „Леспорт“,  
Варна, ЗПЗ, кметство Тополи, 
№ 04-0551 / 21.05.2012г. 

114,4±4,6 65,8±0,3 - 12 часа 

Пристанищен терминал „Леспорт“,  
Варна, ЗПЗ, кметство Тополи, 
№ 04-1353 / 30.10.2014г. 

109,7±4,4 67,9±0,3 44,1±0,3 12 часа 

“Пристанище Варна-Изток” ЕАД 
№ 517/ 03.10.2014 

дневен период - 54,6±0,3 48,4±0,3 24 часа 
вечерен период - 52,9±0,3 46,3±0,3 24 часа 
нощен период - 51,4±0,3 44,7±0,3 24 часа 
Компресорна станция „Галата” на "МЕЛРОУЗ РИСОРСИЗ" ООД, 
„Ракитника”, землище Галата, община Варна 
№ 163/ 08.05.2012г. 

дневен период 106,2 61,8 +1,8                
-2,2 42,4±0,3  

24 часа 

вечерен период 105,1 60,7 +1,8                
-2,2 38,9±0,3 24 часа 

нощен период 104,9 60,5 +1,8                
-2,2 34,1±0,3  

24 часа 

Компресорна станция „Галата” на "Петрокелтик" ООД, 
„Ракитника”, землище на р-н „Галата“, община Варна, 
№ 225/ 16.05.2014 

дневен период 112,5±4,5 66,5±0,3 50,4±0,3 24 часа 
вечерен период 112,3±4,5 66,3±0,3 40,1±0,3 24 часа 
нощен период 111,7±4,5 65,7±0,3 39,5±0,3 24 часа 
ЕТ "СТАНКА ВАСИЛЕВА", 
9024 с. Тополи, Промишлена зона, 
№ 216/ 06.06.2012г. 

99,7 58,5 +1,8                
-2,2 43,8±0,3 8 часа 

ЕТ “Станка Василева”, 
9024 с. Тополи, Промишлена зона, 
№ 399/22.07.2014 

107,1±4,3 65,8±0,3 42,6±0,3 8 часа 

„ТЕЦ Варна ЕАД”, Сгуроотвал „ Беглик Чаир” , 
с. Езерово, обл.Варна, 
№ 146/ 07-08.10.2013 г. 
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ВАРНА - ИНДУСТРИЯ 
Наименование, адрес и местоположение на 
площадката на предприятието; Протокол от 

изпитване - дата 

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност, 

dB(A) 

Ниво на 
шум по 

границат
а на 

обекта, 
dB(A) 

Ниво на 
шум в 

мястото 
на 

въздейст
вие, 

dB(A) 

Режим 
на 

работа 
(часа) 

дневен период - 54,3± 0,3 41,6 24 часа 

вечерен период - 54,8± 0,3 40.8 24 часа 

нощен период - 49,5± 0,3 39,4 24 часа 

„Чайка” АД, 
ЗПЗ, ул. „Атанас Москов” № 14; 
№ 559/ 09.11.2011г. 

94,9 51,2+1,7                
-2,2 11,9 8 часа 

„Чайка” АД, 
ЗПЗ, ул. „Атанас Москов” № 14; 
№ 598/ 04.12.2013 

93,9± 3,8 50,1±0,3 4,6 8 часа 

„Чайка” АД, 
ЗПЗ, ул. „Атанас Москов” № 14; 
№ 165/ 31.03.2015 

96,1± 3,9 52,4±0,3 6,9 8 часа 

“ЧЕРНО МОРЕ” АД, 
югозападния край на ж.к. „Трошево”. 
№ 459/ 18.10.2012г. 

100,4+1,9                
-2,4 

53,2+1,9                
-2,4 51,6±0,3 12 часа 

“ЧЕРНО МОРЕ” АД, 
югозападния край на ж.к. „Трошево”. 
№ 707/ 23.12.2014 

99,3± 4,0 52,1± 3,9 53,1± 3,9 8 часа 

„Хидрострой”АД,    
АСФАЛТОВА БАЗА,с.Тополи, 
№ 129 / 01.10.2012 г. 

104,6 64,6 30,2 8 часа 

,,Хидрострой“ АД, 
АСФАЛТОВА БАЗА, с.Тополи, 
№ 17 / 17.11.2014 г. 

дневен период 92,5+5,6 47,6+0,3 - 12 часа 

вечерен период 81,9+5,0 36,6+0,3 - 12 часа 

„Фреш тейст” ООД, 
Западна промишлена зона на гр. Варна 
№ 454/02.09.2014 

дневен период 105,3±4,2 63,1±0,3 45,0 24 часа 

вечерен период 105,4±4,2 63,2±0,3 45,2 24 часа 

нощен период 104,2±0,3 62,0±0,3 44,0±0,3 24 часа 
Цех за производство на бетон и бетонови 
изделия, с.Тополи, 
№ 130 / 04.10.2012 г. 

105,8 63,1 30,9 8 часа 
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5.5 Изходни данни от разработената стратегическа карта за шум на агломерация 
ВАРНА: 

 
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)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум: 

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) 

75236 83448 47626 70313 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум: 
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) 

165814 184184 104681 154852 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум: 

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) 

821 820 825 822 

 
 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: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 . 

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 12100 64600 110500 141800 22800 1100 100 

 
 ► 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).  
  



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 48 от 127 

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 1300 4000 9900 600 20 

   
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lден в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 
 
           Табл. 5.5.1.2.2 
Пътен шум Lден (dBA) 

Най-силно 
изложена фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 16100 51300 101300 137800 44900 1400 100 

 
 ►Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lвечер в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 
75. 
           Табл. 5.5.1.2.3 
Пътен шум Lвечер (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 26300 88100 133000 97200 7000 500 100 

 
 ► 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: 35-39, 40-44, 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 9600 70100 118400 139100 14500 1200 100 0 

 
 ► 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. 
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           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 37300 4300 10200 600 20 0 

 
 ►Липсват основни пътища, които да допринасят за високите стойности на 
показателите  L¬24, Lден, Lвечер  и Lнощ. 
 ►Липсват жилища със специална изолация срещу шум от автомобилен транспорт. 
 
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)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум: 

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) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум: 
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) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум: 

 
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) 

37 7 83 56 

 
 Б. Информация съгласно Приложение VI на Директива 2002/49/ ЕО и 
Приложение № 3 на Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие 
(ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006) 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя L24 в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 
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Табл. 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 2500 600 100 0 0 0 0 

 
 ► 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 100 0 0 0 0 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lден в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 
 

          Табл. 5.5.2.2.2 
Железопътен шум Lден (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 500 100 0 0 0 0 0 

 
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от 

следните обхвати на стойностите на показателя Lвечер в dB(А) на височина 4 м от кота терен 
към основата на най-силно изложената фасада: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-
74, > 75. 

 
          Табл. 5.5.2.2.3 

Железопътен шум Lвечер (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 3200 1400 400 100 0 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: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. 
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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 3100 900 300 0 0 0 0 0 

 
 ► 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. 5.5.2.2.4 - Т 
Железопътен шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 60 0 0 0 0 0 

 
 ► Липсват основни железопътни линии, които да допринасят за високите стойности на 
показателите  L24, Lден, Lвечер  и Lнощ. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от железопътен транспорт. 
 
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)* 
 

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум: 

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) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум: 
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 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум: 

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) 

105 76 175 93 
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 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: 45-49, 50-54, 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 1800 800 300 0 0 0 0 

 
  
 ► 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 100 0 0 0 0 

 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lден в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 75. 
            
  Табл. 5.5.3.2.2 
Индустриален шум Lден (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 1300 300 0 0 0 0 0 

 
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от 

следните обхвати на стойностите на показателя Lвечер в dB(А) на височина 4 м от кота терен 
към основата на най-силно изложената фасада: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-
74, > 75. 

Табл. 5.5.3.2.3 
Индустриален шум Lвечер (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 2600 1100 200 0 0 0 0 



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 53 от 127 

 
 ► 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: 35-39, 40-44, 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 2500 900 600 100 0 0 0 0 

 
  ► 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 40 0 0 0 0 0 

 
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от промишлени източници. 
 

5.4. ВЪЗДУШЕН ТРАФИК 
 
А. Информация съгласно т. 4 на Приложение № 2 на Наредбата за 

изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за 
шум и към плановете за действие (ПМС № 217/2006, обн., ДВ, бр. 70 /2006)* 
  

Разпределението на броя жилища, изложени на нива на шум над граничните 
стойности по показателите за шум: 

Табл. 5.5.4.1 
Брой жилища, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006 г. 
>65 dB - L24, Lден; >65 dB - Lвечер, >55 dB - L нощ) 

(L24) (Lнощ) (Lден) (Lвечер) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой жители, изложени на нива на шум над граничните 

стойности по показателите за шум: 
Табл. 5.5.4.2 

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

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

0 0 0 0 

 
Разпределението на брой детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум: 
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Табл. 5.5.4.3 
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) 

226 65 448 365 

 
 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: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. 

Табл. 5.5.4.2.1 
Самолетен шум L24 (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 45700 2800 5200 0 0 0 0 

 
 
 ► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
L24. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен 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. 5.5.4.2.1 – Т 

Самолетен шум L24 (dBA) 

Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 778 46 0 0 0 

 
 
 ► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на показателя Lден в dB(А) 
на височина 4 м от кота терен към основата на най-силно изложената фасада: 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75. 

Табл. 5.5.4.2.2 
Самолетен шум Lден (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 20900 700 0 0 0 0 0 

 
 
► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя Lден; 
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен транспорт. 
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► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от следните 
обхвати на стойностите на показателя Lвечер в dB(А) на височина 4 м от кота терен към 
основата на най-силно изложената фасада: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 
75. 
             
           Табл. 5.5.4.2.3 

Самолетен шум Lвечер (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 45800 27800 5400 0 0 0 0 

 
 
► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
Lвечер; 
► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен транспорт. 
 
 
► 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. 5.5.4.2.4 

Самолетен 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 72700 44300 18900 600 0 0 0 0 

 
 
 ► Липсват основни летища, които да допринасят за високите стойности на показателя 
Lнощ. 
 ► Липсват жилища със специална изолация срещу шум от въздушен транспорт. 
  
 ► Общ брой жители, обитаващи жилища, които са изложени на различи обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ  в dB(А) на 4 м  от кота терен над основата на тиха фасада. 

 
          Табл. 5.5.4.2.4 - Т 

Самолетен шум LНОЩ (dBA) 
Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 7000 40 0 0 0 0 
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5.5.5 ОБЕДИНЕН ШУМ 
 
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)* 
 *Подробна информация за броя жители и жилища, по източници на шум и 
показатели, е дадена в Изчислителна информация, данни и анализи 
  

► Брой жилища, изложени на нива на шум над граничните стойности по 
показателите за шум: 

           Табл. 5.5.5.1 
Брой жилища, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006 г.  
55 dB - L24, Lден; >50 dB - Lвечер, >45 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

43666 31058 24801 54813 

 
► Брой жители, изложени на нива на шум над граничните стойности по 

показателите за шум: 
  Табл. 5.5.5.2 

Брой жители, изложени на нива на шум над 
граничните стойности  (по Наредба № 6/2006 г.  
55 dB - L24, Lден; >50 dB - Lвечер, >45 dB - L нощ) 

(L24) (Lден) (Lвечер) (Lнощ) 

98454 71209 73908 122665 

 
► 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. 5.3. 

            
Табл. 5.3. 

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) 

719 656 773 749 

           
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: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 
75. 
 
          Табл. 5.5.5.2.1 

Обединен шум L24 (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 72900 94800 77700 20200 600 0 0 

 
 

► 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 
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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. 5.5.5.2.1 - Т 

Общ шум L24 (dBA) 

Тиха фасада 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой 
жители 4100 6900 70 0 0 

► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от 
следните обхвати на стойностите на показателя Lден в dB(А) на височина 4 м от кота терен 
към основата на най-силно изложената фасада: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74, > 
75. 

          Табл. 5.5.5.2.2 
Обединен шум Lден (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 

Общ брой жители 74100 76600 53100 17400 800 0 0 

 
► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на всеки един от 

следните обхвати на стойностите на показателя Lвечер в dB(А) на височина 4 м от кота терен 
към основата на най-силно изложената фасада: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-
74, > 75. 
Табл. 5.5.5.2.3 

Обединен шум Lвечер (dBA) 

Най-силно изложена 
фасада 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой жители 82000 100500 66100 7500 300 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: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
> 70. 

          Табл. 5.5.5.2.4 
Обединен 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 65700 98500 94300 27700 600 0 0 0 

 
 

► Общ брой жители, обитаващи сгради, които са изложени на различни обхвати на 
стойностите на показателя Lнощ в dB(А) на височина 4 м от кота терен към основата на тиха 
фасада.   
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          Табл. 5.5.5.2.4 - Т 

Общ шум LНОЩ (dBA) 

Тиха фасада 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 

Общ брой 
жители 5900 7200 4800 0 0 0 

 
► Липсват жилища със специална изолация срещу общ шум.   
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5.6. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 
В резултат от актуализираната стратегическа карта за шум е видно, че от четирите 

основни източника на шум, само автомобилният трафик реално оказва неблагоприятно 
влияние върху населението на агломерация Варна. 47% от цялото население на града е 
изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за L24, 52% – 
над граничните стойности за Lден, 29% – над тези за Lвечер и 44% за Lнощ. Същевременно 79% 
от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. 
„специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички 
показатели. 
 

От данните получени в резултат от общата стратегическа карта, отчитаща шумовите 
нива в резултат на влиянието на всички източници на шум на територията на агломерация 
Варна е видно, че 20 % от населението на Варна е изложено на нива на общ шум над 
граничните стойности за Lден, 21% – за показател Lвечер и 34% – над граничните стойности 
за Lнощ. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради 
– 63% са изложени на нива на шум от всички източници над граничните стойности за Lден, 
74% – за показател Lвечер и 72% - над граничните стойности за Lнощ. 
 
5.7. СЪПОСТАВКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА СШК НА АГЛОМЕРАЦИЯ 
ВАРНА 
 
От съпоставката на данните от актуализираната в сравнение с първоначално разработената 
СШК е видно, че е налице: 
 увеличение на броя жители изложени на нива на шум от автомобилен трафик за 

показател L24 3 пъти в диапазона 55-59 dB(А) и задържане в диапазона 60-64 dB(А). 
Същевременно намаление на броя жители изложени на нива на шум от автомобилен 
трафик в по-високите диапазони, като в диапазона 65-69dB(А) намалението е 5 пъти, а 
в диапазона 70-74 dB(А) – е 32 пъти; 

 леко увеличение на броя жители изложени на нива на шум от автомобилен трафик за 
показател Lнощ в диапазона 50-54dB(А) с 15 900 броя. Същевременно намаление на 
броя жители изложени на нива на шум от автомобилен трафик в диапазона 55-59 
dB(А) – 10 пъти, в диапазона 60-64dB(А) – е 44 пъти, а в диапазона 65-69dB(А) – 38 
пъти; 

 увеличение на броя детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и 
обществени сгради, изложени на нива на шум от автомобилен трафик в диапазона 55-
59 dB(А) за показател L24 3 пъти и същевременно намаление 2 пъти в диапазона 65-
69dB(А) и 4 пъти в диапазона 70-74dB(А); 

 намаление на броя детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и 
обществени сгради, изложени на нива на шум от автомобилен трафик за показател 
Lнощ 3 пъти в диапазона 55-59 dB(А) и 10 пъти в диапазона 60-64 dB(А); 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от железопътен трафик за 
показател L24 в диапазона 55-59dB(А) 14 пъти; 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от железопътен трафик за 
показател Lнощ в диапазона 50-54dB(А) 25 пъти; 

 увеличение на броя детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и 
обществени сгради, изложени на нива на шум от железопътен трафик в диапазона 55-
59 dB(А) за показател L24 с 2 броя; 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от промишлени източници за 
показател L24 в диапазона 55-59dB(А) 8 пъти; 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от промишлени източници за 
показател Lнощ в диапазона 50-54dB(А) 19 пъти; 
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 увеличение на броя детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и 
обществени сгради, изложени на нива на шум от промишлени източници в диапазона 
60-64 dB(А) за показател L24 и Lнощ с 7 броя; 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от въздушен трафик за 
показател L24 в диапазона 55-59dB(А) 10 пъти; 

 намаление на броя жители изложени на нива на шум от въздушен трафик за 
показател Lнощ в диапазона 50-54dB(А) 58 пъти; 

 намаление 2 пъти на детските, лечебните, учебните, научноизследователските 
заведения и обществените сгради, изложени на нива на шум от въздушен трафик в 
диапазона 50-54 dB(А) за показател L24 и намаление с 10 броя – в диапазона 50-
54dB(А); 
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5.8. Основни „критични” градски зони (от шумова гледна точка):  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5.5.а  
Контурно съответствие – шумови нива 

-   
 
 
 

 
Фиг. 5.5.b Шумова карта общ. Варна, „конфликтно представяне“:  

- ниво на шума от пътен трафик – L24 > 60 dB(A);  
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Фиг. 5.5.c Шумова карта общ. Варна, „конфликтно представяне“:  

- ниво на шума от пътен трафик – Lнощ > 55 dB(A);  
 

 
 

Фиг. 5.5.d Шумова карта общ. Варна:  
- ниво на шума от ж. п. трафик – L24;  
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Фиг. 5.5.e Шумова карта общ. Варна:  
- ниво на шума от самолетен трафик – L24;  
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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) 

 
 Предприетите мерки за намаляване на шумовото  натоварване, както и мерките в 
процес на подготовка се дефинират както от Общия устройствен план на град Варна от 2013 
г., така и от основните програми и планове, които имат директно, или индиректно влияние 
върху акустичната среда в агломерация Варна. 
 
6.1. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 
ГОДИНА, Приет с Решение №1124-9 от Протокол №23/18.09.2013 г. на Общински съвет-
Варна град Варна: 
 

- Транспортна инфраструктура - Пътна и улична мрежа: 
 

Според ОУП на Община Варна се предвижда, все по-нарастващото натоварване на 
пътната мрежа, да бъде поето чрез промяна на нейната функционална структура. 
Изграждането на магистрални трасета налага нова класификация на пътната мрежа. Може 
да се заключи, че най-належаща е нуждата от реализиране на път 1-9 и мостовото 
съоръжение над Варненското езеро, с което ще се изнесе чистият транзит, а също така и 
прекъснатият транзит спрямо града. Това трасе ще обслужва периферно Западна 
промишлена зона. 
 

Според констатациите, направени в ИПГВР на Варна, 40% от съществуващата ПУМ 
няма технически характеристики за прогнозния си клас, защото 45,2% от нея е реализирана 
(ремонтирана или направена реконструкция) преди повече от 25 години. 10% от работещата 
като главна улична мрежа е Второстепенна. 17,8 % от уличната мрежа е вече с 42% 
влошаване на състоянието на настилката и 37,0% е вече в периода, в който влагането на 
средства за текущ ремонт e много скъпо и почти неоправдано, защото се постига минимален 
ефект само за няколко месеца. 
 

В направление Запад – изток се извършват кореспонденциите свързани основно със 
стопанската дейност на град Варна, затова то е първостепенно по значение, а 
кореспонденциите в направление Юг – Север са основно с курортен характер. Аспаруховият 
мост е единствената пътна връзка между северните и южните части на града. 
 

Натовареността на уличната мрежа зависи от транспортните потоци във Варна, които 
могат да се групират в три основни групи: „дом - работа”, „дом - образование” и „дом-
културно-битови пътувания”. Най-съществени за интензивността на автомобилното 
движение се явяват пътуванията, свързани с трудовата дейност на населението. 

 
По тази причина централната градска част на Варна е районът с най-интензивно 

движение, с най-голяма концентрация на МПС и съответно, с най-голямо замърсяване на 
въздуха от автомобилния транспорт, особено в часовете на върхово натоварване. 
 

През 2012 г. приключи и изпълнението на проект „Подобряване на физическата и 
жизнена среда в Община Варна” по ОПРР, в резултат на който е реконструиран бул. 
„Генерал Колев” в участъка от ул. ”Чаталджа” до ул.” Лоза” (уширение) и в частта от ул. 
„Чаталджа” до ул. „Д-р Железкова”, подменена е настилката и е създадена нова 
организация на движение; Реконструирано е северното платно на ул. „Царевец” – в участъка 
от бул. „Осми Приморски полк” до бул. „ Васил Левски” – подменена е настилка, създадена е 
нова организация на движение, изградени са нови и са реконструирани Общински план за 
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съществуващи светофарни уредби; Благоустроени и озеленени са пространствата между 
ул. „Чаталджа”, ул. „Цар Асен”, ул. „Драва чех”, бул. „Генерал Колев”. 
 

През 2012 г. от Общината е подписан договор по ОП „Регионално развитие” за 
изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Варна”, в който се включват 
дейности по всички мерки в тази специфична цел, както следва: 

 
- Автоматизирана билетна система; 
- Система за осигуряване на предимство на превозните средства на масов градски 

обществен транспорт на кръстовища и център за управление на системата; 
- Система за информация на пътниците в реално време; 
- Бърз обществен транспорт – коридор; 
- Подвижен състав; 
- Съоръжения за колоездене; 
- Подобрения на 3 крайни спирки; 
- Подобрения на производствено-техническата база; 
- Мерки за подобряване на достъпността. 

 
На фигура 6.1. са показани бъдещите трасета за скоростно придвижване с масовия 

обществен транспорт и тролейбусните трасета, предвидени според ОУП на Варна, за да се 
решат основните транспортни проблеми на Общината. 
 

 
Фигура 6.1. Развитие на масов обществен транспорт на Община Варна 
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- Акустична среда: 
 

Проведените през последните години мероприятия, като изнасяне на тежкотоварния 
автотранспорт извън града, ремонт на главни пътни участъци и подобряване на състоянието 
на пътните покрития, озеленяване на крайпътни ивици, ограничаване на скоростта на 
превозните средства в жилищните райони и др. не са подобрили значително акустичната 
картина. 
 

Прогнозата за следващите години е за запазване и дори повишаване на 
съществуващите нива на шума, поради по-високата автомобилизация и очакваното 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020г. повишаване на стопанската 
активност. В селските райони и вилните зони акустичното замърсяване е значително под 
нормите. 
 

Като цяло за намаляване нивото на шума приоритетно значение имат действията по: 
 

- оптимизиране на уличното движение; 
- оптимизиране на въздушния трафик; 
- подобряване качеството на пътните настилки; 
- изграждането на шумозащитни пояси; 
- контрол според съществуващата нормативна база. 

 
Тези и други мерки и дейности, насочени към намаляването на шума в околната среда 

са заложени в Плана за действие за предотвратяване и намаляване на шума в околната 
среда. В Плана е извършена и оценка на евентуалното намаляване на броя на засегнатото 
от шума население в резултат от изпълнението на дефинираните в плана мерки за 
намаляване на шумовото натоварване на акустичната среда. По-голямата част от 
заложените в Плана за действие мерки са адресирани към решаване на устройствени 
проблеми на града и са отразени в новия ОУП на Варна, като основен принцип при 
проектиране на комуникационно - транспортната схема в е максимално изнасяне на 
автомобилното движение от централната зона на града към неговата периферия.  

 
Предвидени са следните промени: 
 
- сваляне класа на голяма част от второкласните и третокласните главни улици, 

разположени в централната градска зона; 
- изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад - север 

по трасе от юг по магистрала Черно море, което пресича езерото с нов мост в района 
на Казашко, прави връзка с магистрала Хемус в района на летището, продължава на 
североизток по трасе на съществуващ обиколен път, достига района на селата 
Куманово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак като републикански път; 

- нови подходи от североизток до село Кичево и връзка с главната улица, проведена 
над Виница, което дава възможност за пряка връзка към Златни пясъци и Албена, 
без да е необходимо пресичане на централната зона на града; 

- нова ненатоварена улица, проведена по съществуващ земеделски път на 
Франгенското плато да свързва с. Каменар с вилна зона “Телевизионна кула” и 
проектираните нови жилищни терени, като също така свързва териториите със 
Златни пясъци и Осеново. продължение на пътя, свързващ Боровец с магистрала 
Черно море на югозапад до с. Константиново и с обход от юг към Белослав; 

- проектиране на нов мост над езерото, като се цели намаляване на автомобилния 
поток по бул. Власислав Варненчик и бул. Христо Ботев и съответно на шумовия 
натиск; 

- изграждане на велосипедни алеи от кварталите до централната част на град Варна, 
като се прогнозира велосипедното движение в град Варна да достигне ниво 5-10% от 
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пътуванията, осъществявани в момента предимно с автомобили.Ако се постигне 
очакваното ниво на велосипедно движение, ще се компенсира тенденцията за 
увеличаване на неблагоприятната шумова обстановка, породена от нарастващия 
брой жители използващи лични автомобили. 

- равномерно разпределяне на нормативно необходимите места за паркиране в 
жилищните територии, като не повече от 50 % от тях ще бъдат за открито паркиране. 
Необходимо е да се предвидят мерки за намаляване на необходимото време за 
намиране на място за паркиране в централната градска част, тъй като голяма част от 
влошената акустична обстановка се дължи на продължителното автомобилно 
движение при търсене на подходящо място за паркиране. 

- Очаква се промените в комуникационно-транспортната структура да доведат до 
пренасочване на голяма част от автомобилния поток извън централните градски 
части и да се намали натиска върху акустичната среда във Варна, породен от 
нарастващата моторизация на населението и увеличаващия се брой жители. 

 
6.2. Програма по „Интегриран градски транспорт“: 
 

Проект № BG161PO001-1.5.03-0002 
„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ВАРНА“ 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.5.03/2011/002 

 
Изпълнени основни дейности по проекта – с влияние върху фактора шум в 

градска среда: 
 

• Инсталирана Система за осигуряване на предимство на превозните средства на 
масовия градски обществен транспорт на кръстовищата; 

• Изградена система за информация на пътниците в реално време включваща: 
Монтирани информационни табла на спирките – 84 бр. по едно за всяка спирка по 
BRT – коридора, както и на спирките на 12 стратегически места в града; 

• Изграден център за управление на масовия градски транспорт – закупен софтуер 
и хардуер за автоматична локализация на превозните средства (регистрира 
закъснения, води статистика за експлоатация, изчислява времето за пристигане на 
спирките и пренася данните до съответните терминали); 

• Изграден BRT коридор – дължина – 14, 600/14,850 км; BRT спирки – 28/29 двойни + 
2 крайни. 

• Обновен подвижния състав – закупени 30 бр. съчленени автобуса с дизелови 
двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 бр., които да обслужват BRT линията; 20 бр. 
единични автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6 бр.; 20 бр. 
единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ; 

• Изградени съоръжения за колоездене – три трасета за вело-алеи с обща дължина 
– 14,5 км. И още 1,8 км свързващи с вече съществуващите; проведена 
информационна кампания за насърчаване на колоезденето; 

• Извършени подобрения на 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов 
мост; 

• Извършени подобрения в производствено-техническата база на „Градски 
транспорт“ ЕАД; 

• Реализирани мерки за подобряване на достъпността в т.ч. мерки за достъпност 
за пътуващите за МГОТ – понижени тротоари до спирките; изградена нова специална 
настилка на спирките и рампите срещу заледяване; качена информация за 
движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством 
приложение за мобилни телефони; изпълнени мерки за достъпност за хора със 
специфични потребности – звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на 
автобусните спирки и в автобусите; изградени рампи за инвалидни колички в 30 от 
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старите превозни средства на масовия градски транспорт. Закупени 3 нови 
микробуса за трудно подвижни хора. 

 
Проект № BG16RFOP001-1.002-0003 
„ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ВАРНА – ВТОРА ФАЗА“ 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-
C01, рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017г. 

 
 В рамките на проекта са включени 3 Компонента, които са взаимосвързани: 

 
 Компоненнт 1 – Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с 

оптимизацията на масовия градски обществен транспорт (МГОТ). 
 Компонент 2 – Нови превозни средства за МГОТ; 

Предвижда се закупуването на нови стандартни автобуси минимум 15 броя, 
отговарящи на европейски стандарт ЕВРО 6. 

 Компонент 3 – Интелигентни транспортни системи; 
Компонентът предвижда надграждане на следните интелигентни транспортни 
системи: 
 Интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано 

управление на светлинно регулираните кръстовища по трасетата на МГОТ; 
 Система за информация на пътниците в реално време; 
 Система за безопасност на пешеходците; 
 Система за достъпност на пътните кръстовища. 

 
Получена информация, по източници: 
 
6.3. Източник „пътен трафик“: Информация от „Градски транспорт“ ЕАД – Варна: 
 

1.  „Предприети мерки за намаляване на шумовото натоварване от автотранспорта, в 
периода 2013-2017г., както и уточняване типа и местоположението им, ако има 
такива.“ 

2. „Мерки за намаляване на шумовото натоварване от автотранспорта в процес на 
подготовка“. 

През 2013-2014г., „Градски транспорт“ ЕАД се сдоби с 70 нови автобуси (20 автобуса „Solaris 
Urbano 12” и още 20 соло „Solaris Urbano 12 CNG“ и 30 съчленени „Solaris Urbano 18”по 
проект: „Интегриран градски транспорт на Варна – първа фаза“, оборудвани с двигатели 
Евро 5 – европейски стандарт за изгорели газове, дефиниращ допустими стойности на 
изгорелите газове на моторните превозни средства) първите от които бяха доставени 
декември месец 2013г., както и с 30 нови тролейбуса с марка „Skoda 26Tr” по оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013“, проект: „Прилагане на мерки за подобряване 
качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара загора и Плевен“,  първите от които 
бяха доставени месец май 2014г. 
През втора фаза на проект: „Интегриран градски транспорт на Варна“, беше предвидена 
доставка на още нови автобуси, с оглед на което през настоящата 2018 г., автопаркът на 
„Градски транспорт“ ЕАД се обнови с още 15 бр. новопроизведени соло автобуса „Soltaris 
Urbano 12 new”оборудвани с двигатели Евро 6 (най-високият към момента действащ 
европейски стандарт за изгорели газове), последният от които бе доставен през месец юни 
2018г. 
Обновяването на автопарка на „Градски транспорт“ ЕАД в периода 2013-2017г. (2018г.) с 
нови транспортни средства за обществен превоз на пътници, следва да се счита за 
значителен успех не само в посока на намаляването на шумовото натоварване, но и за 
повишаване на качеството на предоставяните услуги за обществен превоз на пътници, с 
оглед развитието на устойчива и интегрирана система за градски транспорт, допринасяща 
за подобряване на жизнените и еколофични условия на агломерация Варна. 
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По отношение на взетите мерки за намаляване на шумовото натоварване от 
автотранспорта, следва да се вземе предвид както реализираната доставка на новите 70 бр. 
автобуси по проект: „Интегриран градски транспорт на Варна – първа фаза“, така и 
скорошната доставка на 15 бр. новопроизведени автобуса „Solaris Urbino 12 new” по втората 
фаза на проекта, а също така и доставката на 30-те тролейбуса по оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013“. 
Горепосочената транспортна техника за обществен превоз на пътници, отговаря на най-
високите европейски стандарти за качество и опазване на околната среда, в т.ч. и на 
изискванията касаещи допустимите нива на експлоатация на шум в околната среда. 
За пълнота на изложението ще отбележим, че автопаркът на „Градски транспорт“ ЕАД 
следва да продължи да се обновява с още новопроизведени транспортни средства за 
обществен превоз на пътници (автобуси), в каквато насока ще продължаваме да работим. 

3. „Списъчен състав на автобусния парк и основни маршрутни промени за годините 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017г.“ 

През 2013г. автобусният парк на „Градски транспорт“ ЕАД наброява 128 бр. автобуса за 
обществен превоз на пътници. Следващата година автобусният парк е обновен с 70 
автобуса с марка „Solaris”, а от употреба излизат амортизирани автобуси „Икарус“. През 
периода 2015-2017г. от употреба излизат още автобуси, чиято експлоатационна годност е 
компрометирана, поради дългогодишната им експлоатация. В края на 2017г., „Градски 
транспорт“ ЕАД разполага с 149 автобуса, а през 2018г., автопаркът се обнови с още 15 бр. 
новопроизведени автобуса „Solaris Urbano 12 new”. 
През 2013г. Дружествоторазполага с 14 бр. соло тролейбуса с марка „Skoda 14Tr” и 9 бр. 
съчленени „Skoda 15Tr”. През 2014г. са доставени 30 бр . нови тролейбуса „Skoda 26Tr”. 
През 2015г. от употреба излизат остарелите и амортизирани „Skoda 14Tr” и „Skoda 15Tr”. 

4. „Актуални данни за структурата и стойността на трафикопотоци, разписания и 
маршрути на обществените превозни средства – за годините 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017“. 

Маршрутите и разписанията на обществените превозни средства са такива каквито са 
заложени в транспортната схема на община Варна, приета и изменяна в годините от 
компетентните органи при Община Варна, съобразно обществения интерес и потребностите 
на гражданите. 
Актуално разписание може да бъде открито и на официалната интернет страница на 
„Градски транспорт“ ЕАД – gtvarna.com. 

5. “Жалби на граждани, свързани с шума от транспортните средства за периода 2013-
2017г.“ 

През посочения период са постъпили няколко жалби от граждани, в които са наведени 
фактически твърдения за наличието на завишена експозоция на шум от автобуси, по някой 
от обръщачите. 
След като са извършени проверки по всеки един от сигналите на граждани, е установено, че 
действително е налице шум генериран от автобусите по някой от обръщачите, но шумът е в 
границите на допустимите норми и установените стандарти. 
След като на 09.05.2016г. „Градски транспорт“ ЕАД е поел всички линии за обществен 
превоз на пътници от транспортната схема на община Варна, експозицията на шум по 
обръщачите намаля значително, тъй като голяма част от автопаркът на Дружеството е 
обновен с нови автобуси, с двигатели от клас Евро 5 и Евро 6, които са по-екологични и 
генерират много по-малко шум в околната среда. 
Нивата на шум от превозните средства за обществен превоз на пътници – собственост на 
„Градски транспорт“ ЕАД, както в движение така и в покой, са в границите на нормативно 
установените европейски стандарти. 

6. „Планирани мерки за намаляване на шумовото натоварване от автотранспорта, както 
и уточняване типа и местоположението им, ако има такива“. 

„Градски транспорт“ ЕАД е оператор на обществена услуга по смисъла на Регламент (ЕО) 
1370/20077г. и като такъв предоставя обществени услуги за пътнически превоз. По силата 
на Регламента, „обществен пътнически превоз“ означава услуги за превоз на пътници от 
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общ икономически интерес, предоставяни на обществеността регулярно и на 
недискриминационна основа. Придържайки се към установените в Българското и 
Европейското обективно право норми, ние работим за повишаване на качеството на 
предоставяните услуги, с цел нарастване на доверието към обществения пътнически 
превоз, и развитие на устойчива и интегрирана система за градски транспорт, допринасяща 
за подобряване на жизнените и екологични условия. 
Приоритетните мерки за подобряване на шумовото замърсяване, според нас са свързани с 
периодично обновяване на автопарка на „Градски транспорт“ ЕАД с овопроизведени 
транспортни средства за обществен превоз на пътници, в каквато насока ще продължаваме 
да работим и за в бъдеще. 
 
6.4. Източник „самолетен трафик“: Информация от Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт АД: 
 
Писмото е относно Актуализация на план за действие към Стратегическа карта на шум в 
околната среда за агломерация Варна. 

- Относно предприети мерки за контрол, оценка и намаляване на шумовото 
натоварване от кацащите и излитащи въздухоплавателни средства (ВС): 

1. Въведени са процедури за намаляване на шума, съгласно AIP LBWN AD 2.21. 
LBWN AD, както следва: 
2.21.1 Общи положения: За намаляване на самолетния шум над населения район 
на град Варна са предвидени посочените по-долу процедури. Командирът на ВС 
може да се отклони от тези процедури само в интерес на безопасността на 
полета. 
LBWN AD 2.21.2 Ограничения при използването на ПИК при: 
Излитане: ПИК 09 се използва за излитане денем и нощем само когато: 
а) гръбната компонента на вятъра не позволява на екипажа да използва за 
излитане ПИК 27; 
б) ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик; 
в) при случаите, посочени в AD 2.21.3. 
Кацания: ПИК 27 ще се използва за кацане денем и нощем само когато: 
а) гръбната компонента на вятъра не позволява на екипажа да се използва за 
кацане ПИК 09; 
б) ръководителят на полети разреши това поради наситен трафик; 
в) при случаите, посочени в AD 2.21.3. 
LBWN AD 2.21.3 Изключения от посочените по-горе процедури се допускат за 
следните случаи: правителствени полети; полети за търсене и спасяване; полети 
за санитарни ВС; спасителни полети при бедствие; контролиращи полети на 
органите на полицията; принудителни кацания и кацания на самолети, 
използващи летището като резервно. 

2. През 2011г. е инсталирана и към настоящия момент се поддържа система за 
мониторинг на шума, която е една от най-модерните системи, разработена по 
съвременни технологии за регистриране на шумови събития (Topsonic 
Systemhaus GmbH). Измерването става посредством специални терминални 
станции с вграден микрофон, конфигурирани на база разположението на 
въздушните коридори. Данните, получени от измерванията се актуализират на 
всяка половин до една секунда. Системата съхранява информация в база данни, 
изчислява параметрите за шум, регистрира показателите не само по отношение 
на кацащите и излитащите самолети, но и на прелитащите над конкретния район. 

3. Изготвят се тримесечни и годишни доклади в съответсвие с чл. 31 от Наредба № 
54 от 13 Декември 2010г за дейността на националната система за мониторинг на 
шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг, 
които се изпращат до Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалната 
инспекция по околната среда и водите. 
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4. През активния летен сезон се изготвят писма до авиокомпаниите, с регистрирани 
съгласно системата за мониторинг на шума, шумови събития от изпълнени над 
града полети над 85 dB, с цел информиране и предотвратяване на потенциални 
бъдещи превишения. 
 

- Относно предвиждани мерки за контрол, оценка и намаляване на шумовото 
натоварване на летището: 
Работата на самото летище не генерира шум в околната среда. Източниците на шум 
са долитащите и отлитащи ВС, за контрол, оценка и намаляване на шумовото 
натоварване от които, мерките са посочени по-горе. 

- Относно основни настъпили и очаквани промени във въздушните транспортни 
артерии и трафикопотоци: 
Предоставянето на такъв тип информация е от компетентността на ДП РВД – София. 

- Относно актуални данни за структурата и стойността на трафикопотоци: 
В Приложение № 1 е предтсавена справка за броя на изпълнените 
самолетодвижения от/до летище Варна по редовни линии и сезонни чартърни линии 
за периода на I, II, III и IV тримесечие на 2017 г. и I и II тримесечие на 2018 г. от 
системата за мониторинг на шума по тип и модификация на ВС, изпълняващи 
редовни полети по разписания и сезонни чартърни линии от/до летище Варна. 

- Относно жалби на граждани, свързани с шум от ВС на летище Варна: 
За периода 2013 – 2017 г. в системата за оплаквания на ФТСЕМ АД не са постъпили 
и не са били обработвани жалби на граждани, свързани с шум от ВС на летище 
Варна. 
 

6.5.а. Източник „железопътен трафик“: Информация от ДП „Национална компания 
железопътна инфраструктура“: 
 

На територията на агломерация Варна, до момента Компанията не е предприела 
мерки за намаляване на шумовото натоварване. 
През 2018г. се провежда процедура по Закона за обществени поръчки и предстои 
сключване на договор, за полагане на безнаставов релсов път от външен изпълнител в 
отсечката Тополите – Варна път № 2 от км 534+805 до км 542+665 с дължина 7860м., което 
ще доведе до значително намаляване на шумовото натоварване в района. 
Трафикопоток средно за денонощие в жп гара Варна за 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 
години: 

 
№ Година Бързи и 

пътнически 
влакове 
Брой 

Товарни влакове 
 
 
Брой 

Локомотиви 
 
 
Брой 

1 2013 50 8 4 
2 2014 50 7 4 
3 2015 50 6 4 
4 2016 50 5 4 
5 2017 52 5 3 

 
В Компанията не са постъпили жалби от граждани, свързани с шума от 
железопътните линии. 
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6.5.b. Източник „железопътен трафик“: Информация от „Холдинг Български Държавни 
Железници“ АД: 
 

1. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е дружество, което осъществява пътнически 
превози с влак, като за целта извършва продажба на билети и резервация на места 
за пътуване и поддържа в техническа изправност подвижния железопътен състав – 
вагони, локомотиви и мотриси. Организацията, която стопанисва и поддържа 
железния път, съоръженията, спирките и гарите, както и управлението на движението 
на возилата по нея е Вържавно предприятие „Национална компания железопътна 
инфраструктура“. 

2. Поделенията на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД са разположени в урбанизирани 
територии, в които мониторинг се извършва на национално и регионално ниво. 
Дейностите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД в агломерация Варна не попадат в 
обхвата на категориите промишлени източници в Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 
от Закона за опазване на околната среда, предвид което не се извършват собствени 
периодични измервания за шум в околната среда. 

3. В плановете на Дружеството е предвидено подновяване на подвижния железопътен 
състав, съобразен с последните технологии, вкл. и екологични изисквания на 
европейското законодателство и отговарящо на техническите спецификации за 
оперативна съвместимост (ТСОС) в железопътния транспорт. 

4. Представена е справка за периода 2013г. до 2017г. съобразена с предмета на 
дейност на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и приложение № 3, т. 2, ал. 6, „Метод 
за отчитане на шум в жлезопътния транспорт“ към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 
околнтата среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението, а именно необходими 
входни данни за провеждане на изчисленията на нивата на шума от железопътния 
транспорт: 

- Интензивността на движението, структурата на влаковите композиции от една 
категория и максимално разрешена скорост на движение в km/h. 

 
В регистъра на жалби и сигнали на граждани по повод предлаганата от нас превозна 
услуга липсват такива свързани с шум от движения на возила по железните пътища 
включително и по тези, които са на територията на агломерация Варна. 
 
6.6. Отчет за изпълнение на “План за действие, с цел управление, предотвратяване 
и намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация Варна”, 
през 2017 г.: 
 
1. През 2017г. са извършени проверки от служители на Дирекция „УСКОР“, отдел Контрол на 
търговската дейност и туризъм, но няма съставени актове за установени нарушения на 
шума в околната среда. Съставени са констативни протоколи с предписания единствено на 
собственици на търговски и туристически обекти за стриктно спазване на чл. 16 „а“ от 
ЗЗШОС. 
2. Подготвено е проектно предложение за кандидатстване по оперативна програма „Региони 
в растеж“ на втора фаза от проект „Интегриран градски транспорт“-Варна в обхват: 
 Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизация на 

масовия градски обществен транспорт (МГОТ); 
 Закупуване на петнадесет автобуса, отговарящи на европейските стандарти за 

изгорели газове ЕВРО 6. 
 Надграждане на интелигентни транспортни системи, като: преброяване на трафика и 

координирано управление на светлинно регулираните кръстовища по трасетата на 
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МГОТ; информация на пътниците в реално време; безопасност на пешеходците и 
достъпност на пътните кръстовища. 

 
3. Съдовете за битови отпадъци са поставени на места, така че да не възпрепятстват 
движението на МПС, както и видимостта на водачите. Новите съдове са пластмасови, което 
намалява шума  при тяхното изпразване. 
4.Във връзка с подобряване организацията на движение е извършено следното: 

 Своевременно отстраняване на повреди и поддръжка  на светофарните 
уредби  в изправност, както и изграждане на нови такива на територията на гр. 
Варна. 

 Подобряване организацията на движение по основните булеварди и 
кръстовища на гр. Варна, чрез опресняване и корекции на хоризонтална 
маркировка и вертикална сигнализация. Оптимизиране режима на 
светофарните уредби. 

5. През 2017 г. по компенсационни програми са засадени ~ 693 броя дървета и 219 броя 
храсти. Това подобрява жизнената и акустична среда, както и качеството на живот. 
6. Продължава дейността на въведената през месец май - 2011г. от Летище Варна - 
мониторингова система за извършване на собствени непрекъснати измервания на 
показателите за шум, включително регистриране, обработка и съхранение на резултатите с 
автоматични средства за измерване и регистрация. На територията на града са инсталирани 
четири терминални станции за мониторинг на авиационен шум, конфигурирани на база 
съответните коридори за отлитане и долитане до летище Варна. На основание получените 
данни от системата се изготвят доклади за всяко тримесечие, които се публикуват на сайта 
на Изпълнителната агенция по околна среда-гр.София. Изготвени са и въведени в действие 
нови процедури за отлитане и долитане на летище Варна от Ръководство въздушно 
движение.  
7. През 2017 г. Дирекция „Спорт“ е провела следните събития, водещи до опазване на 
чистотата на атмосферния въздух: 

 “Зелен маратон” - планинско колоездене и горско бягане; 
 Бягане по случай Денят на Варна; 
 Международен Лекоатлетически маратон и Лекоатлетически крос; 
 Изкачване на 10-те най-високи върхове на България ТД „Черноморски 

простори“; 
 Спортни състезания; 

Организирани са още ски състезания и лагери, гребно-ветроходен поход, спортен риболов и 
ветроходни регати.  
8. Стратегическата карта за шум е приета с решение №23/21.12.2017 г. от Общински съвет - 
Варна. Предстои изготвянето и приемането на „Плана за действие към актуализираната 
Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна“.  
9. Ограничава се транзитния поток на тежкотоварни автомобили през зоните с повишен 
пътен трафик и в централната част на града. Въведени са пропускателни режими на по-
уязвимите места. 
10. Предвидените в Плана за действие шумозащитни екраниращи съоръжения са включени 
в Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, в раздела „Проекти 
за насърчаване на устойчивата градска мобилност и интегриран градски транспорт“. Тяхната 
реализация ще се извършва поетапно, с изграждането или реконструкцията на съответния 
булевард или улица, по конкретен проект.  
11. Графиците за работа на сметосъбирачите и сметоизвозващи фирми е изготвен по начин, 
щадящ съня на жителите на Община  Варна. 
12. Препоръчани са мерки на строителните фирми реализиращи инвестиционните проекти 
на територията на гр. Варна за предотвратяване и намаляване на шума в околната среда. 
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6.7. Приета с решение  на Общински съвет - Варна № 1944-11, Протокол №37 от 19.12.2014 
г. програма за „Анализ, Моделна оценка на замърсяването на атмосферния въздух, 
Актуализация на програмата и нов план за действие за намаляване на емисиите и достигане 
на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна“, както 
и „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 
достигане на утвърдените норми съдържанието им в атмосферния въздух на Община 
Варна, 2011-2013г.“ въвеждат мерки, които в частта си „вредни вещества в атмосферния 
въздух“ имат индиректно влияние върху фактора „шум“: 
 
 АКЦЕНТИ: 
 
 Промяна на автопарка за обществен превоз 
 Поетапна подменен автопарк на транспортните фирми, обслужващи обществения 
транспорт, съгласно европейските стандарти. 
 Закупуване на нови автобуси, работещи на газ метан. 
 Поетапна обновяване на тролейбусния парк със съвременни тролейбуси с 
тиристорни регулатори и ниско енергийно потребление. 
 Проучени възможности за разширение на тролейбусната мрежа в гр. Варна. 
 Проучени възможности за развитие на алтернативен екологосъобразен градски 
транспорт в гр. Варна. 
 
 Развито и модернизирано регулиране на движението на ППС 
 - Разширен обхват на АСРУД: - обхванати нови кръстовища; - нов софтуер за 
автоматично управление на светофарните уредби в зависимост от текущото натоварване. 
 - Изградени нови и реконструирани съществуващи светофарни уредби. 
 - Оптимизиране на организацията на движение на отделните кръстовища и 
направления чрез симулиране на различни възможности посредством специализирания 
софтуер на АСРУД. 
 
 Поддържане на общинската пътна мрежа 
 - Рехабилитирани над 50 км общински пътища; 
 - Разширена пътна мрежа до територии на общината с потенциал на развитие, в т.ч. 
новите селищни образувания и селата в състава на Община Варна; 
 - Ускорено движение на МПС (скорост до 80 км/ч) в гр. Варна по улични участъци, 
отговарящи на изискванията за безопастност; 
 
 Управление и контрол на дейностите по паркиране 
 - Идентифициране на проблемите по реорганизацията на транспорта и паркирането в 
централната градска част; 
 - Разработена и приета стратегия за паркиране в гр. Варна и План за действие към 
нея; 
 - Учредени нови многоетажни обществени паркинги в централната градска част на гр. 
Варна; 
 - Разширение на съществуващите и изградени нови паркинги в кварталите „Младост“, 
„Владислав Варненчик“, „Възравдане“, „Чайка“, „Аспарухово“ и др. върху неизползвани 
площи и/или пустеещи терени; 
 - Обособена и разширяване „синя“ зона в гр. Варна; 
 - Засилен контрол за изпълнението на ограниченията в паркирането в „синята“ зона и 
районите около тях; 
 
 Развита и модернизирана транспортна инфраструктура 
 - Изградени нови пътища и транспортни съоръжения на територията на общината: 
обход на гр. Варна с мост над езерото за изнасяне на транзитните потоци в периферната 
част на града; обходен път, свързващ автомагистрали „Черно море“ и „Хемус“ с път „Е87“; 
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нов участък на бул. „В. Левски“; улична мрежа в ж.к. „Бриз“; панорамен път Галата – Паша 
дере и Галата – Боровец; доизградена автомагистрала от Варна до к.к. „Златни Пясъци“; 
 
 Развита система за велосипедно и пешеходно движение във Варна 
 - Проведени информационни кампании с цел насърчаване на велосипедното 
движение; 
 - Изградена и разширяваща се мрежа от велосипедни алеи – самостоятелно 
прокарани и в напречния профил на улиците; 
 - изградени паркинги за велосипеди в гр. Варна – в районите на средните училища, 
университетите, районните пазари, пл. „Св. Св. Кирил и Методи“, пл. „Независимост“, Куклен 
театър, Църква „Св. Николай Чудотворец“, ФКЦ, Община Варна, пл. „Съединение“, Гаров 
площад и Дом на техниката, Кооперативен пазар и Районен съд и др. 
 - Реализирани нови пешеходни зони с подходяща инфраструктура, отговаряща на 
мерките за безопасност на гражданите; 
 - Организирани прояви през Седмицата на мобилността на ЕС, целящи да поощрят 
алтернативите за устойчива мобилност и насочат общественото внимание към тях; 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА СРЕДА  
ОТ СТРАНА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ДРУЖЕСТВА 

 
 АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ 
  
 За подобряване на акустичната среда и намаляване на шумовото излъчване от 
автобусния и тролейбусния транспорт на Община Варна от „Градски транспорт“ ЕАД се 
извършва подмяна на автобусния и тролейбусния парк (Вж. подробна информация по-горе в 
настоящата точка). 
  
 Една от основните задачи които си е поставило Ръководството на дружество 
„Градски транспорт“ ЕАД е следване на бизнес план с основен приоритет – обновяване на 
тролейбусния и автобусния парк. 
 
 ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
  
 В развитието на единната транспортна политика на ЕС, железниците са изведени на 
преден план като доказано екологичен и енергийно ефективен транспорт. В сравнение с 
масовите автомобилни превози, железопътният транспорт нанася многократно по-малка 
вреда от шум и вредни емисии в околната среда.  
  
 На територията на агломерация Варна в последните години товарните превози силно 
са намалели.  За превоз на пътници се използват комфортни и безшумни мотриси „Дезиро“. 
 
 Дейностите по поддържане на железния път и съоръженията в дългосрочен план 
обхваща мерки за опазване и удължаване срока на експлоатация на железопътните 
съоръжения и устройства, който водят и до намаляване на шумовото натоварване от 
влаковото движение върху околната среда. Реализират се следните превантивни 
мероприятия: - Намалена скоростта на движение при преминаване през стрелките в гара 
Варна; - Залесяване на откосите в границите на отчуждението на ДП“НКЖИ“; - Подновяване 
на железния път с елементи на еластично сцепление в участъка на фабрика „Христо Ботев“, 
във връзка с разширението на ул. Девня; - Реализирано е полагане на безнаставов релсов 
път в подновената отсечка и изграждане на защитна ограда между улица „Девня“ и ж.п. 
линията. 
 
 



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 76 от 127 

 
Фиг. 6.2 Общ устройствен план на общ. Варна, съществуваща пътна мрежа 

 
Фиг. 6.3 Общ устройствен план на общ. Варна, изменение на съществ. пътна мрежа 
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 АВИАЦИОНЕН ТРАНСПОРТ 
  
 Международното летище на Варна е разположено на запад от града на около 6 – 7 км 
от центъра на града. Поради основната посока на ветровете (които идват от морето през 
около 85% от времето), по-голямата част от трафика излита от праг 09, т.е. – по посока 
центъра на града. 

 
В резултат на това маршрутите на заминаващите са така определени, че да избегнат, 

доколкото е възможно, прелитането над центъра на града. 
  
 Схемата долу е извадка от използваният модел в актуализираната през 2017г. СКШ 
на агломерация Варна: 
 

 
 

Фиг. 6.4. Обща схема на трасетата на заминаване и пристигане 
 

Излитането по 09 (в посока към град Варна) има схеми IVGOT1A, SUNIB1A, 
TOTKA1A, SUMEN1A, BALIK1A, BALIK1V, които с оглед на създавания авиационен шум на 
практика са еднакви: излита се и се лети направо до набиране на височина 250 м над 
морското равнище (180 м над терена), след което се прави десен завой с максимален 
радиус 4.6 км до пресичане на съответно трасе. 
 

Излитането по 27 е в обратна на града посока и става по схеми IVGOT1E, SUNIB1E, 
TOTKA1E, SUMEN 1E, BALIK1E, BALIK1W, от които с оглед създавания авиационен шум 
всички са еднакви на първия участък на полета (излитане и летене направо до набиране на 
височина от 190 м над морското равнище или 120 м над терена. След този участък, с оглед 
създавания шум, на  практика са еднакви схемите IVGOT1E и SUNIB1E, схемите TOTKA1E и 
SUMEN 1E; схемите BALIK1E и BALIK1W. 
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Фиг. 6.5. Шумов контур L24 > 40 dB(A), СШК Варна’ 2017 г. 

 
 

Според разработения ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН на Летище Варна от „Фрапорт Туин 
Стар Еърпорт Мениджмънт" АД по отношение на акустичното въздействие върху гр. 
Варна следват изводите: 

1. Не достатъчно добро градоустройствено решение, създало условия за прекалено 
доближаване на града към летището без да се спазва каквато и да е хигиенно-защитна зона; 

2. Организацията на долитането и отлитането, при която се създават условия за това 
самолети да прелитат над значителни градски части, което е допълнителен фактор, който 
създава условия за наднормено ошумяване на населението на Варна. 

3. Отсъствието на ефективна система за управление на въздушното движение, която 
да дава приоритет на такова управление, при което да се ограничат до минимум 
прелитанията над града. 
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4. Отсъствието на обективен контрол върху екипажите, които не изпълняват 
изискванията, свързани с ограничаване на шума върху местността 

5. Отсъствието на ефективна нормативна база, позволяваща въвеждане на санкции 
по отношение на лицата, нарушаващи въведени противошумни правила за полети. 

 
Предвид горните констатации би могло да се предвидят следните основни мерки за 

ограничаване на влиянието на авиационния шум върху град Варна: 
 
1. Да се потърси оптимизация по отношение трасетата за отлитане от писта 09 с 

оглед ограничаване на прелитането над града 
2. Да    се    създаде    организация    за    задължително    спазване на 

противошумовите маневри в района на летището 
3. Да се разшири мониторинговата система за наблюдение на движенията в района 

на летището с възможност за автоматична корелация с подавани от РВД полетни и радарни 
данни. Ограничаване до обективния минимум (от гледна точка летателно техническите 
характеристики на самолетите, метеорологичните условия и безопасността на полетите) на 
прелитанията над града 

4. Да се утвърди по надлежния ред хигиенно-защитна зона на летище Варна. 
Уместно е тази зона да отговаря на шумовия контур на максималния шум, създаван при 
прелитането на въздухоплавателни средства. 

6. В границата на хигиенно-защитната зона по т.4 да се забрани изграждане на 
жилищни сгради, а за намиращите се в зоната жилищни сгради да се проучат 
възможностите за обезшумяване. 

7. Да се създаде нормативна уредба, която да позволява на летищната 
администрация, респективно концесионера да събира глоби за нарушаване на 
определените правила за намаляване на шума при движение на самолетите в района на 
летището. Събраните средства да се използват за мерките по т.6. 

8. Да се създаде организация на слотовете с оглед минимизиране на нощните полети 
до и от летище Варна. 
  
 В заключение: реализацията на Генералният план за развитие на летище Варна не 
влошава показателите, свързани с фактора „Авиационен шум". 

  
В заключение ограничаването на шума от пътния трафик може да се постигне по 

няколко начина: 
 

• Отдалечаване на транспортните потоци от жилищните сгради, местата за отдих, 
училищата, детските гради и ясли, болниците /като се изгради навсякъде около тях 
околовръстен път/; 

• Ограничаване на движението на тежкотоварни транспортни средства в пиковите часове в 
централните градски части и през нощта в жилищните квартали; 

• Ограничаване достъпа на МПС до жилищните зони и територии с неутежнен акустичен 
режим / защитени обекти, зони за обществен и индивидуален отдих, лечебни заведения, 
зони за научноизследователска дейност/, чрез изграждането на пропускателни пунктове; 

• Спиране от движение на автомобили с липсващи и развалени шумозаглушители; 
• Подмяна на остарелия автобусен парк; 
• Ремонт на пътната настилка и подобряване на настилката по основните натоварени 

булеварди; 
• Екраниране чрез мрежа от многоетажна растителност; 
• Изграждане на бариери от постройки с нежилищни функции – гаражи, магазини и др.; 
• Изграждане на противошумови бариери в зоните на основните булеварди, който да се 

вписват в оформлението на зоните. За реализацията на това е необходимо и изграждане 
на завод за проектиране и изграждане на различни типове конструкции бариери. 
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 В заключение ограничаването на шума от въздушния трафик в рамките на 
съществуващата писта може да се постигне по няколко начина: 

 
• Контрол на спазването на процедурите по кацане и излитане на Летище Варна; 
• Изграждане на мониторингова система за контрол на шума от авиационен транспорт, в 

непосредствена връзка със системата за управление на полетите; 
• Публично огласяване на резултатите от мониторинговата система за контрол на шума от 

авиационен транспорт с посочване на авиокомпаниите чийто самолети оказват шумово 
въздействие върху околната среда в резултат на нарушаване на процедурите или 
използване на самолети с повишено шумово излъчване; 

• Въздействие върху управлението на летище Варна по отношение на предприемане на 
мерки и санкции към авиокомпаниите чийто въздухоплавателни средства  са с повишено 
излъчване на шум в околната среда, от страна на Община Варна чрез ГВА; 

• Въздействие върху управлението на летище Варна по отношение на предприемане на 
мерки за ограничаване/забраняване на нощните полети от страна на Община Варна чрез 
ГВА. 
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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) 
Оценка, визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки и планове за действие: 

№ 
Фокусен район 

МЯРКА 

Шумови контури район на анализ 
L24, dB(А) 

 
 
 

Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка. 

Шумови контури район на анализ 
L24, dB(А) 

 
 
 

Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка. 

ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение 
на шумови контури-  L24, dB(А) 

 
Буферен район на анализ – ситуиран 

спрямо фокусния източник 
Процентна промяна  
(редукция на шума) 

ОЦЕНКА ефект – население, разпред. 
на шумови контури - L24, dB(A) 

 
Буферен район на анализ – 

ситуиран спрямо фокусния 
източник 

Промяна в бр. население  
(редукция на шума) 

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 № 3 към проекта 
1.1  Бул. „Девня“ 
Мярка 1: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=410 м). 
Ориентир: между пресечките 
на бул. „Георги Пеячевич“ и 
бул. „Република“ 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
4.63 

 
оценка ефект (население), бр.: 
14.00 

2.1 Бул. „Цар Освободител”, 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ. 
Мярка 2: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=185 м). 
Ориентир: между пресечките 
на ул. „Л. Каравелов“ и бул. 
„Княз Борис I“   

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
3.27 

 
оценка ефект (население), бр.: 
1.00 
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№ 
Фокусен район 

МЯРКА 

Шумови контури район на анализ 
L24, dB(А) 

 
 
 

Вариант – преди прилагане на 
противошумовата мярка. 

Шумови контури район на анализ 
L24, dB(А) 

 
 
 

Вариант – след прилагане на 
противошумовата мярка. 

ОЦЕНКА ефект – площ, разпределение 
на шумови контури-  L24, dB(А) 

 
Буферен район на анализ – 

ситуиран спрямо фокусния 
източник 

Процентна промяна  
(редукция на шума) 

ОЦЕНКА ефект – население, разпред. 
на шумови контури - L24, dB(A) 

 
Буферен район на анализ – 

ситуиран спрямо фокусния 
източник 

Промяна в бр. население  
(редукция на шума) 

2.2 Бул. „Цар Освободител”, 
МБАЛ. 
Мярка 3: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=226 м). 
Ориентир: между пресечките 
на ул. „Илинден“ и бул. „Ген. 
Колев“ 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
0.59 

 
оценка ефект (население), бр.: 
1.00 

3.1 Бул. „8-ми Приморски 
полк” – ПГ „Текстил“ 
Морска градина – Центр. 
плаж. 
Мярка 4:  Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=297 м). 
Ориентир: между пресечките 
на ул. „Чаталджа“ и ул. 
„Найден Геров“ 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
3.09 

 
оценка ефект (население), бр.: 
2.00 
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4.1 Бул. „Хр. Ботев", 
"Девня", "Цар 
Осовбодител". 
Мярка 5: Редукция трафик 
ТМПС. 
Ориентир: Редукция трафик 
ТМПС 
 

  

 
 

оценка ефект (площ) х 10-1: 
12.35 

 
 

оценка ефект (население), бр.: 
1871.00 

5.1 Бул. „Христо 
Смирненски” и бул. „8-ми 
Приморски Полк“. 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 6: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=538 м). 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
3.98 

 
оценка ефект (население), бр.: 
3.00 

6.1 Бул. „Васил Левски" и 
бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" - Варна. 
Мярка 7.1: Симулация ефект 
– противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" - 
Варна 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
0.71 

 
оценка ефект (население), бр.: 
66.00 
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6.2 Бул. „Васил Левски" и 
бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" - Варна. 
Мярка 7.2: Симулация ефект 
– противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=122 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" 
- Варна 

  

 
оценка ефект (площ) х 10-1: 
0.71 

 
оценка ефект (население), бр.: 
66.00 

 
Легенда за обозначаване на зоните с еднакви нива на шум по цветове (LimA): 
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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) 

 
Настоящият План за действие е насочен към редуциране на шума на територията на 

агломерация Варна, 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. Трябва да се отбележи, че осъществяването на тези 
мерки ще доведе 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. Също така, не трябва да се забравя, че управлението и контрола на шума следва 
да се разглеждат като неразделна част от политиките за градска мобилност и устойчиво 
развитие на агломерация Варна. 

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, касаещо 
компетенциите на местната власт; 
− Разработване на комплект от организационни и технически мерки, целящи 
редуциране на шума, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния 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, касаещо 

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. Извършване на текущ контрол от страна на компетентните общински органи: 

− по отношение шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни 
сгради, от респираторни уредби и др.; 
− за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на 
шума, излъчван по време на строителство; 
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a.2. Изготвяне на ежегодни планове за инспектиране и контрол за спазване изискванията 
по т.а.1.; 

a.3. Определяне на времеви графици за работа на фирмите, занимаващи се със 
сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на община 
Варна. Използване само на нискошумови контейнерни съдове; 

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-Варна: 
− контролните измервания на нивата на шума от промишлени източници, провеждани 
от РИОСВ-Варна; 
−  данните от Автоматичната система за мониторинг на авиационния шум, 
собственост на летище Варна (задължително с корелация за конкретните самолети, 
авиокомпании и конкретни движения генерирали надгранично ошумяване). 

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, железопътния, въздушния 
транспорт, от промишлени дейности и от локални източници; 

 Независимо от предположението, че високата интензивност на транспортните потоци, 
характерни за гр. Варна ще се запази, считаме че е задължително при промяна 
организацията на транспорта, винаги да се взема под внимание и фактора шум. 
Предлаганите промени следва да се съобразяват с така наречените „Конфликтни карти”, 
които са резултат от приетата през 2017 г. от Общински съвет-Варна „Стратегическа 
Шумова Карта (СШК) на Агломерация Варна”. 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: 
 
Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктура в 
общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги 
организация на движението: 
b.1. Приоритетно обновяване и изграждане на необходимата пътна инфраструктура за 

облекчаване на движението  в централната част на гр. Варна и осигуряване на 
свързаност и достъпност на северните курортни части и селищни образувания с 
южните и с магистрала „Хемус“; 

b.2. Разширение и реконструкция на улична инфраструктура във връзка с оптимизиране 
на масовия обществен пътен транспорт (МОПТ); 

b.3. Интегрирани мерки за подобряване на организацията на движението по пътната и 
уличната мрежа в Общината, включително подмяна и внедряване на интелигентно 
управление на трафика; 

b.4. Изграждане на нови паркинги и осигуряване на паркоместа при ново строителство на 
обществени и жилищни сгради, с цел подобряване на времето за достъп до публични 
услуги и намаляване на замърсеността на централната градска част на гр. Варна; 
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Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги 
чрез екологично чист МОПТ в съответствие с проекта за интегриран градски 
транспорт на гр. Варна: 
 
b.5. Повишаване на енергийната ефективност на обществения транспорт чрез подмяна 

на подвижния състав, обновяване на тролейбусния парк и подобрения на 
производствено-техническата база; 

b.6. Модернизация на диспечерската програма на градския транспорт, включително 
изграждане на център за управление на масовия градски транспорт (МГТ) и 
изграждане на система за осигуряване на предимство на превозните средства на 
МГТ на светлинно регулирани кръстовища; 

b.7. Изграждане на коридор, обособен за бърз МГТ; 
b.8. Подобряване условията на ползване на междуградски автобусен транспорт, 

включително изграждане на нова автогара; 
b.9. Мерки за подобряване на общата достъпност до МГТ на хора със специфични 

потребности; 
b.10. Надграждане на следните интелигентни транспортни системи: 

- Интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано управление 
на светлинно регулираните кръстовища по трасето на МГОТ; 

- Система за информация на пътниците в реално време; 
- Система за безопасност на пътниците; 
- Система за достъпност на пътните кръстовища; 

 
Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова култура на 
градска мобилност: 
 
b.11. Насърчаване на ограниченото използване на лични МПС чрез популяризиране на 

МОПТ и програми и сайтове за използването на едно МПС от повече хора; 
b.12. Стимулиране развитието на алтернативен екологосъобразен МОПТ и разширение на 

мрежата от велоалеи, велоплатна и велопаркинги в общината; 
b.13. Реализиране на нови и рехабилитация на съществуващи пешеходни зони (с 

подходяща инфраструктура, осигуряваща естетическа стойност, достъпност и 
безопасност на гражданите); 

b.14. Изграждане на 3 броя паркинги в район Одесос, съгласно ИПГВР 2014-2020; 
b.15. Закупуване на нови стандартни автобуси, минимум 15 бр., отговарящи на европейски 

стандарт ЕВРО 6, съгласно ИПГВР 2014-2020; 
 

Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на Общината с цел 
подобряване на акустичната обстановка: 
 
b.16. Изграждане на съоръжения за шумова защита в ключови зони с наднормено шумово 

замърсяване, включително и зелени пояси; 
 

Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизация на 
масовия градски транспорт, съгласно ИПГВР 2014-2020: 
 
b.17. Реконструкция на участъка от бул. „Приморски“, в обхвата на ул. „Стефан Стамболов“ 

до бул. „Цар Освободител“ и прилежащото му съоръжение (автоподлез): 
b.18. Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител“, в обхвата 

на бул. „Приморски“ до бул. „Княз Борис I“; 
b.19. Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. „Първи май“, в обхвата на ул. 

„Мара Тасева“, кръстовище VAR1087-/I-9 на кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“;  
b.20. Реконструкция на улична мрежа на бул. „Осми Приморски полк“, в участъка бул. 

„Васил Левски“ до ул. „Христо Смирненски“, вкл. основен ремонт на транспортно 
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съоръжение (пътен възел Виница), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване 
на достъпната среда; 

b.21. Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от 
„Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“, в това число велоалея, изпълняване на 
мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и 
пешеходни подлези; 

b.22. Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“, в участъка 
на ул. „Мара Тасева“ от ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара 
Тасева“, в т.ч. на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; 

b.23. Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав 
Варненчик“ до бул. „Сливница“, вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на 
достъпната среда; 

b.24. Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от ул. „Подвиг“ до ул. „Девня“, р-н 
„Приморски“, р-н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, подобект от км 0+150 – до км 
2+924, 2018г. 
 

Мерки за директна редукция на трафика и скоростта на МПС в градската среда на 
Община Варна: 

 
b.25. Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през 

зоните с повишен пътен трафик; 
b.26. Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено 

значително превишение на граничните стойности на шума. 
 

Мерки, целящи редуциране на шума, причинен железопътния и въздушния транспорт: 
 
b.27. Подновяване на подвижния железопътен състав, съобразен с последните 

технологии, вкл. и екологични изисквания на европейското законодателство и 
отговарящ на техническите спецификации за оперативна съвместимост на 
железопътния транспорт; 

b.28. Полагане на безнаставов релсов път от външен изпълнител в отсечката Тополи-
Варна път № 2 от км 534+805 до км 542+665 с дължина 7 860м; 

b.29. Въвеждане на „противошумов” подход и завой при кацане и излитане до и от Летище 
Варна. Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след инициатива и по 
заявка на Община Варна и Летище Варна. 

b.30. Разширяване на задължението на Летище Варна за собствен мониторинг на шума, 
базиран на автоматична корелация на измерваните шумови нива с радарните и 
полетни данни. Въвеждане на противошумови коридори, както и на публично 
достъпна информация за нарушителите. Мярката следва да се утвърди и 
конкретизира от ГВА, след инициатива и по заявка на Община Варна и Летище 
Варна. 

 
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; 
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• 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; 
 

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 Варна; 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.  
 
d) Мониторинг и контрол за изпълнение на Плана за действие за редуциране на 

шума в околната среда. 
 Системата за мониторинг и контрол на община Варна трябва да работи в тясно 
взаимодействие с другите компетентни власти – РЗИ - Варна, РИОСВ - Варна, 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. 
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 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 Варна, както и 

на заключенията в ОУП на гр. Варна, изводите са, че основен шумов „замърсител” (най-
силно влияещ източник) е шумът от:  пътен трафик и частично (сезонно изразено) 
самолетен 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: 55 dB (гранична стойност), 60 dB и 65 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. 

 
За източник „самолетен трафик”  се предлагат мерки /планове за действие/ с 

организационен аспект – иницииран от Община Варна и възложен за краткосрочно 
изпълнение на Летище Варна. 

 
За „конфликтните карти”: 

 

 
Където: 
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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, насочени към редукция на акустичното натоварване в зони с разположени т. нарт. 
„специални“ обекти (лечебни, учебни заведения). 

 
Изборът по географски принцип е в резултат, както на данните от СШК, така и на 

позиционираните със сгради на здравеопазването и образованието. 
 

- Приложена по-долу визуализация на географското разположение на т. нар. 
„специални сгради“: 
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- Приложена по-долу визуализация на географският акцент на надгранично 
въздействие на пътен трафик – в т. нар. „широк център“: 
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С оглед изходните данни от актуализираната СШК на Агломерация Варна (цитирани 
по-горе в изложението), както и на заключенията в проекта на ОУП на гр. Варна, 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 
2018-2022 

65 
dB(A) 

Градска централна част 
(фокус – пътен трафик) 
(фокус – самолетен трафик, организационни мерки – Летище Варна) 
Райони: Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" – редукция 
ТМПС (фокус – пътен трафик) 
Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от ул. „Подвиг“ до ул. 
„Девня“, р-н „Приморски“, р-н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, 
подобект от км 0+150 – до км 2+924, 2018г. 
Райони: Централна градска част – гр. Варна (фокус – самолетен 
трафик) 
Организационни/инвестиционни мерки: 
Подобряване на системата за градски транспорт. Ограничаване на 
транзитния поток. Ограничаване достъпа на автомобили до централните 
части на града и организиране на паркинги. Подобряване на 
организацията на движение. Залесяване и изграждане на озеленителни 
пояси 

Средносрочен 
2023-2027 

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 Варна да възложи за изпълнение и да приеме нова 
(актуализирана) Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията 
(процес, повтарящ се на всеки 5 години)! 
(фокус – пътен трафик, тихи зони, „специални” сгради) 
Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения с 
целенасочено действие - бул. „Девня“, бул. „Цар Освободител“ (МБАЛ), 
бул. „Княз Борис I“ (Икономически У-т), Бул. „Христо Смирненски” и бул. 
„8-ми Приморски Полк“ (Технически У-т), Бул. „Васил Левски" и бул. 
„Мир“ (МК „Майчин дом“ – Варна);. Разширение на обхвата (географски) 
с обхващане на другите гъсто населени райони на Община Варна 
(основните артерии). 

Дългосрочен 
2028-2032 

55 
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 Варна 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) 

 
 
 С оглед 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). Различните мерки са противошумови 
бариери, залесителни пояси, насипи, пренасочване на движение, противошумова пътна 
настилка. 
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• Използвани калкулационни ”буфери” – около конкретните райони на анализ се 

прилага географски насочена конкретна извадка (буфер) с район на обхващане около 
съответния третиран източник. Критерият за прилагане на този инструмент са 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). 

 
 
Общ изглед „БУФЕРИ”  
 

 
 
 
 
 

БУФЕР 
Бул. „Хр. Ботев", 
"Девня", "Цар 
Осовбодител" 

БУФЕР 
Бул. „Девня“ 
 

БУФЕР 
Бул. „8-ми Приморски 
полк“ - ПГ "Текстил" 

БУФЕР 
Бул. „Васил 
Левски" и бул. 
„Мир“ 

БУФЕР 
Бул. „Цар Освободител” 
и бул. „Княз Борис I“ 

БУФЕР 
Бул. „Цар 
Освободител“ - МБАЛ 

БУФЕР 
Бул. „Христо 
Смирненски” и бул. 
„8-ми Приморски 
Полк“ 
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БУФЕР 
Бул. „Хр. Ботев", 
"Девня", "Цар 
Осовбодител" 

БУФЕР 
Бул. „Девня“ 
 

БУФЕР 
Бул. „8-ми Приморски 
полк“ - ПГ "Текстил" 

БУФЕР 
Бул. „Васил 
Левски" и бул. 
„Мир“ 

БУФЕР 
Бул. „Цар Освободител” 
и бул. „Княз Борис I“ 

БУФЕР 
Бул. „Цар 
Освободител“ - МБАЛ 

БУФЕР 
Бул. „Христо 
Смирненски” и бул. 
„8-ми Приморски 
Полк“ 
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№ Фокусен район (буфер) / 
Противошумова мярка - тип 

Противошумова мярка  
(Шумов контур + GIS / Сателитен Изглед) 

1.1. 
Бул. Девня“ 
м/у бул. „Георги Пеячевич“ и 
бул. „Република“ 
 
Ориентир: между 
пресечките на бул. „Георги 
Пеячевич“ и бул. „Република“ 
 
Мярка 1: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=410 м).   
2.1 
Бул. „Цар Освободител” 
м/у ул. „Л. Каравелов“ и  
бул. „Княз Борис I“. 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 
 
Ориентир: между 
пресечките на ул. „Л. 
Каравелов“ и бул. „Княз 
Борис I“. 
 
Мярка 2: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=185 м). 

  

2.2  
Бул. „Цар Освободител” 
м/у ул. „Илинден“ и бул. „Ген. 
Колев“. МБАЛ. 
 
Ориентир: между 
пресечките на ул. „Илинден“ 
и бул. „Ген. Колев“ 
 
Мярка 3: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=226 м). 

  
3.1 
Бул. „8-ми Приморски 
полк“ - ПГ "Текстил" 
между пресечките на ул. 
„Чаталджа“ и ул. „Найден 
Геров“ 
 
Ориентир: между 
пресечките на ул. 
„Чаталджа“ и ул. „Найден 
Геров“ 
Мярка 4: Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=297 м). 
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4.1 Бул. „Хр. Ботев", 
"Девня", "Цар 
Осовбодител" 
 
Ориентир: редукция ТМПС 
 
Мярка 5 
Редукция трафик ТМПС. 

  
5.1 
Бул. „Христо Смирненски” 
и бул. „8-ми Приморски 
Полк“ 
 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 
 
Мярка 6 
Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=538 м). 

  

6.1 
Бул. „Васил Левски" и бул. 
„Мир“ - МК "Майчин дом" - 
Варна 
 
Ориентир: МК "Майчин дом" 
- Варна 
 
Мярка 7.1 
Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=25 м). 

  

6.2 
Бул. „Васил Левски" и бул. 
„Мир“ - МК "Майчин дом" - 
Варна 
 
Ориентир: МК "Майчин дом" 
- Варна 
 
Мярка 7.2 
Симулация ефект – 
противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни 
панели (h=3 м, b=122 м).   

 
 След обстоен оглед на възможните локации за прилагане на активни противошумови 
мерки, както и с оглед плановете на Община Варна, предлагаме локални целенасочени 
действия в избрани „най-горещи” (шумни) зони, където може да се постигне реален ефект. 
Мерките са във вид на противошумови бариери. Пренасочване на движението не смятаме, 
че ще окаже директен ефект, който може реално да се оцени на този eтап (и респ. 
анализира). Значителен е ефектът от реалната редукция на тежкотоварния пътен трафик в 
града (симулирано и анализирано за широк център). 
 Предлагаме и действия по активен пълноценен мониторинг на шума от 
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прелитащите самолети над гр. Варна (корелирано с радарната и летателна информация), 
въвеждане на различен подход към и от Летище Варна, както и на система от санкции за 
нарушителите (авиолинии, РВД,  Летище Варна). 
 
 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 (Морската градина), 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. 
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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 Варна (цитирани по-горе в изложението), както и на заключенията в ОУП на гр. 
Варна, 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: 
 

Период 
Фокус райони с 

гранични 
стойности за  
L24 > …dB(A) 

Географско приоритетното приложение на мерките 

Краткосрочен 
2018-2022 65 dB(A) 

Градска централна част 
(фокус – пътен трафик) 
(фокус – самолетен трафик, организационни мерки – Летище Варна) 
Райони: Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" – редукция 
ТМПС (фокус – пътен трафик) 
Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от ул. „Подвиг“ до ул. 
„Девня“, р-н „Приморски“, р-н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, 
подобект от км 0+150 – до км 2+924, 2018г. 
Райони: Централна градска част – гр. Варна (фокус – самолетен 
трафик) 
Организационни/инвестиционни мерки: Подобряване на системата 
за градски транспорт; Ограничаване на транзитния поток; 
Ограничаване достъпа на автомобили до централните части на града 
и организиране на паркинги; Подобряване на организацията на 
движение; Залесяване и изграждане на озеленителни пояси 

Средносрочен 
2023-2027 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 Варна да възложи за изпълнение и да приеме нова 
(актуализирана) Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията 
(процес, повтарящ се на всеки 5 години)! 
(фокус – пътен трафик, тихи зони, „специални” сгради) 
Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения с целенасочено 
действие - бул. „Девня“, бул. „Цар Освободител“ (МБАЛ), бул. „Княз 
Борис I“ (Икономически У-т), Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми 
Приморски Полк“ (Технически У-т), Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
(МК „Майчин дом“ – Варна).; Разширение на обхвата (географски) с 
обхващане на другите гъсто населени райони на Община Варна 
(основните артерии). 

Дългосрочен 
2028-2032 55 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 Варна 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) 
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Б. Мерки към План 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, от 
рестираторни уредби и др.; 
- за спазване на правилата и нормите за 
изпълнение на строежите по отношение на 
шума, излъчван по време на строителство. 

Oбщина Варна Декември 
2022 г. 

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 Варна 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 Варна. Използване само 
на нискошумови контейнерни съдове. 

Oбщина Варна 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; 

Община Варна, 
РИОКОЗ - 
Варна, РИОСВ - 
Варна 

 Общински бюджет 

Липсва информация за 
финансова оценка. 

Информация за акустичната среда на 
територията на Община Варна. 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 (посредством целесъобразна 
съвкупност от стационарни, квази-стационарни 
и преносимо-ръчни шумови измервателни 
терминали. 

Oбщина Варна Декември 
2022 г. 

Общински бюджет 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

200 000.00 лв. 

Информация за акустичната среда на 
територията на Община Варна. 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 Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
Реализация на политиките за градска 
мобилност и устойчиво развитие на 
агломерация Варна. 
 

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 Варна Постоянен Не са необходими 
допълнителни 
финансови средства. 

Общински бюджет. 
Средствата са 
предвидени в 
Програмата за 
намаляване на 
емисиите и достигане 
на нормите за вредни 
вещества в 
атмосферния въздух. 

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

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

2018-2022 

9Б.2.4 Ограничаване достъпа на автомобили до 
централните части на града и организиране на 
паркинги в близост до началните и крайни 
спирки на градския транспорт. Развитие на 
системата от градски вело-алеи. 

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

2018-2022 

9Б.2.5 Осигуряване на максималната пропускателна 
способност на основните улици (премахване 
на всички причини, за намаляване на 
пропускателната способност, като неправилно 
паркирали автомобили, кофи за боклук и др.) 

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Постоянен 

9Б.2.6 Подобряване на организацията на движение – 
оптимизация на режимите на светофарите, 
въвеждане на зелени вълни и др., с цел 
снижаване до минимум престоите, спиранията 
и тръгванията на транспортните потоци 

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

2018-2022 Общински бюджет. 
Средствата са 
предвидени в т.2.3 от 
Програмата за 
намаляване на 
емисиите и достигане 
на нормите за вредни 
вещества в 
атмосферния въздух. 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
Реализация на политиките за градска 
мобилност и устойчиво развитие на 
агломерация Варна 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв. 
Очакван ефект 

9Б.2.7 Ограничаване скоростта на движение по 
отделни улици, където е установено 
значително превишение на граничните 
стойности на шума. 

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Постоянен Общински бюджет. 

9Б.2.8 Анализиране на възможността и разработване на конкретни мерки за директна редукция на трафика на МПС в градската среда на Община 
Варна  

9Б.2.8.1 Пилотно въвеждане на редукция на трафика 
на ТМПС с 50% за Бул. „Хр. Ботев", "Девня", 
"Цар Осовбодител". 

Община Варна, 

КАТ - “Пътна 
Полиция”  

Декември 
2022 г. 

Финансовото 
обезпечаване следва 
да се адресира към 
Програмата за градска 
мобилност и устойчиво 
развитие на 
агломерация Варна. 
Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
Реализация на политиките за градска 
мобилност и устойчиво развитие на 
агломерация Варна 

9Б.2.9 Подобряване на пътните настилки на местата 
с най-високи измерени шумови нива. 

Външен 
изпълнител 

Постоянен Общински бюджет. 
Средствата са 
предвидени в т.2.4.1 от 
Програмата за 
намаляване на 
емисиите и достигане 
на нормите за вредни 
вещества в 
атмосферния въздух. 

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

9Б.2.10 Подобряване на пътните настилки и регулярна 
рехабилитация на малките вътрешно-
квартални улици. 

Външен 
изпълнител 

Постоянен Общински бюджет.  Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв. 
Очакван ефект 

9Б.2.11 Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от 
ул. „Подвиг“ до ул. „Девня“, р-н „Приморски“, р-
н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, подобект 
от км 0+150 – до км 2+924, 2018г. 
 

Външен 
изпълнител 

2018-2022 Общински бюджет.  Цялостно подобряване на жизнената 
среда и повишаване качеството на 
живот на хората. 
 

2.10 Залесяване на свободни площи и изграждане 
на озеленителни пояси  

Външен 
изпълнител 

2018-2022 Общински бюджет. 
Средствата са 
предвидени в т.2.4.1 от 
Програмата за 
намаляване на 
емисиите и достигане 
на нормите за вредни 
вещества в 
атмосферния въздух. 

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

9Б.2.11 Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения 

9Б.2.11.1 Бул. „Девня“ 
м/у бул. Георги Пеячевич и бул. Република  
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=410 м). 
Ориентир: между пресечките на бул. „Георги 
Пеячевич“ и бул. „Република“ 

Външен 
изпълнител 

2018-2022 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

656 000,00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.2.11.2 Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис 
I“ 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=185 м). 
Ориентир: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 

Външен 
изпълнител 

2018-2022 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

296 000.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.2.11.3 Бул. „Цар Освободител” - МБАЛ Външен 2018-2021 Ориентировъчна Подобряване на акустичната среда на 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв. 
Очакван ефект 

м/у ул. „Илинден“ и бул. „Ген. Колев“ 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=226 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Илинден“ 
и бул. „Ген. Колев“. МБАЛ. 

изпълнител  финансова оценка: 

361 600.00 лв. 

Община Варна 

9Б.2.11.4 Бул. „8-ми Приморски полк“ - ПГ "Текстил" 
между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. 
„Найден Геров“ 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=297 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. 
„Чаталджа“ и ул. „Найден Геров“ 

Външен 
изпълнител 

2018-2021 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

475 200.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.2.11.5 Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми 
Приморски Полк“ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=538 м). 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Външен 
изпълнител 

2018-2021 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

860 800.00 лв. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.2.11.6 Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=25 м).. Ориентир: МК "Майчин дом" - Варна Външен 

изпълнител 
 

2018-2021 
 

Ориентировъчна 
финансова оценка: 

235 200.00 лв. 

 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 
 

9Б.2.11.7 Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=122 м).. Ориентир: МК "Майчин дом" - Варна 
 

9Б.3.1 Въвеждане на система от мерки, целенасочена комуникация и контрол с цел редукция, пренасочване и управление на самолетния трафик 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв. 
Очакван ефект 

над гр. Варна 
 

9Б.3.1.1 „Самолетен шум” – Летище Варна 
Въвеждане на „противошумов” подход и завой 
при кацане и излитане до и от Летище Варна. 
Мярката следва да се утвърди и конкретизира 
от ГВА, след инициатива и по заявка на 
Община Варна и Летище Варна. 

Община Варна, 
Летище Варна. 
МТ (ГВА / РВД) 

2023 Липсва информация за 
финансова оценка. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.3.1.2 „Самолетен шум” – Летище Варна 
Разширяване на задължението на Летище 
Варна за собствен мониторинг на шума, 
базиран на автоматична корелация на 
измерваните шумови нива с радарните и 
полетни данни. Въвеждане на противошумови 
коридори, както и на публично достъпна 
информация за нарушителите.  
Мярката следва да се утвърди и конкретизира 
от ГВА, след инициатива и по заявка на 
Община Варна и Летище Варна. 

Летище Варна. 
ГВА, РВД 

2023 Липсва информация за 
финансова оценка. 

Подобряване на акустичната среда на 
Община Варна 

9Б.4.1 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 Варна Постоянен Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Изграждане на устойчиви модели на 
гражданско поведение 

9Б.4.2 Подготовка и издаване на материали 
(листовки, брошури) с информация как всеки 
гражданин може да допринесе за снижаване 
на нивата на шум. 

Община Варна  Общински бюджет, 
Европейски програми. 

Граждански принос за намаляване на 
шумовото замърсяване 

9Б.4.3 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 Варна Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна общинска 
политика, насочена към намаляване 
на шума в околната среда 
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№ Действия Изпълнители Срок 
Източници за 

финансиране и прогноза 
за необходимите ресурси 

в лв. 
Очакван ефект 

9Б.4.4 Публикуване в Интернет страницата на 
общината на актуална информация за 
състоянието на акустичната среда, 
проблеми, проекти и инициативи в тази 
област. 

Община Варна 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 

 

№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури 

 

Анализ ефект – население, разпределение на 
шумови контури 

 
1.1 
Бул. „Девня“ 
м/у бул. Георги Пеячевич и бул. Република  
Мярка 1: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=410 м). 
Ориентир: между пресечките на бул. „Георги Пеячевич“ и 
бул. „Република“ 

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

Мярка със целенасочен ефект – 
задоволителна редукция за ошуменото 
население в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

2.1 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 2: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=185 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. “Л. Каравелов” и бул. 
“Княз Борис I”. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 

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

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

2.2 
Бул. „Цар Освободител” - МБАЛ 
м/у ул. „Илинден“ и бул. „Ген. Колев“ 
Мярка 3: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=226 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Илинден“ и бул. „Ген. 
Колев“. МБАЛ. 

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

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

3.1 
Бул. „8-ми Приморски полк“ - ПГ "Текстил" 
между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. „Найден Геров“ 
Мярка 4: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=297 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. 

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).  
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№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури 

 

Анализ ефект – население, разпределение на 
шумови контури 

 
„Найден Геров“ 
4.1 
Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" 
Мярка 5 
Редукция трафик ТМПС с 50%. 
Ориентир: Редукция трафик ТМПС 

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).  

5.1  
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски 
Полк“ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 6: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=538 м). 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

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).  

6.1  
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.1: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 

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).  

6.2 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.2: Симулация ефект – противошумова бариера от 
прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 
 

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

Мярка със незначителен ефект – 
незначителна  редукция брой ошумени 
жители (обитаващи жилищни сгради).  
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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 
аспект (Вж. мерките по редукция на тежкотоварния трафик в широк център – гр. 
Варна). 

- 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). 

  



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 112 от 127 

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 
Варна в софтуера за разработване на СКШ, техният ефект върху реалната редукция на 
ошумяването по площи и брой засегнато население беше оценен и подреден във низходящ 
приоритетен порядък – цитиран в следващите подточки А и Б. 
 
А. Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на  

отделни групи от населението: 
 

РАЙОН / МЯРКА 
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”) 

Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител"- Мярка № 5 1871 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ - Мярка № 7 66 
Бул. „Девня“ - Мярка № 1 14 
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски Полк“ - 
Мярка № 6 3 
Бул. „8-ми Приморски полк“ – (ПГ "Текстил") - Мярка № 4 2 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ (Икон. У-т) - 
Мярка № 2 1 
Бул. „Цар Освободител“ – (МБАЛ) - Мярка № 3 1 

 
 
Б. Приоритетно подреждане според намаляване на площа 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”) 

Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител"- Мярка № 5 12.35 
Бул. „Девня“ - Мярка № 1 4.63 
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски Полк“ - 
Мярка № 6 3.98 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ (Икон. У-т) - 
Мярка № 2 3.27 
Бул. „8-ми Приморски полк“ – (ПГ "Текстил") - Мярка № 4 3.09 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ - Мярка № 7 0.71 
Бул. „Цар Освободител“ – (МБАЛ) - Мярка № 3 0.59 
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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 12.10.2018г. в зала „Пленарна“ на Община Варна се състоя обществено 
обсъждане на  План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в 
околната среда на територията на агломерация Варна. Планът е неразделна част от 
Стратегическата карта за шум в околната среда на агломерация Варна, разработена и 
приета от Общински съвет през 2017г. 
 
         Възложител на Плана е  Община Варна на основание чл.8, Глава втора от Закона за 
защита от шума в околната среда. 
          

Общественото обсъждане е организирано съгласно изискванията на чл. 9, Глава 
трета  от същия закон. 
        На срещата присъстваха представители на възложителя, на РЗИ-Варна, на екипа 
експерти, изготвили Плана за действие, местни медии и др., съгласно приложения списък. 
        

Общественото обсъждане беше открито от инж. Тихомир Тимов – началник отдел 
„Общинска инфраструктура“ в Община Варна. Той отбеляза, че целта на плана е 
управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда, чрез 
прилагане на мерки в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.След това даде 
думата на инж. Михайлов, ръководител на екипа, разработил Плана за действие за кратка 
презентация. 
        

Инж. Борис Михайлов – Представи екипа, работил по проекта на Плана и цитира 
европейските директиви и националното законодателство, обуславящи необходимостта от 
изготвянето на такъв План. Представи идеята, залегнала в Европейското и национално 
законодателство за непрекъсната актуализация на основните разработки що се отнася до 
стратегическия подход към шума в Европейските агломерации, а именно – 5 годишна 
периодичност на обновяване на Стратегическите шумови карти и последваща актуализация 
на плановете към тях в 12 месечен срок след приемането на всяка една актуализирана 
Стратегическа Шумова Карта. Накратко Направи кратък анализ на резултатите от 
актуализираната през 2017 Стратегическа Шумова карта на агломерация Варна, както и на 
изводите от нея. Упомена основните причини за завишените шумови показатели, като 
подчерта, че основният източник е пътния трафик, при разгледани и други  източници като 
промишленост, авиационен шум, железопътен трафик и пристанищна дейност. Спря се по-
подробно на предвижданите в проекта мерки за снижаване на шумовото замърсяване на 
територията на града. 
         

След приключилата презентация, думата бе дадена на присъстващите за въпроси, 
изказвания, мнения и препоръки. 
         

Г-жа Веселина Кунева – При изготвянето на шумовата карта, взето ли е под 
внимание сезонността в града предвид туристическия му характер и голямата натовареност 
през летния период и по – малката през останалата част от годината. 
         

Инж. Борис Михайлов – Да, като са направени и верификационни измервания в 
периоди от деня и част от годината, така че да се избегне сезонността на резултатите 
(имайки в предвид, че Стратегическата Шумова Карта отразява една обобщена 12 месечна 
акустична ситуация). 
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Д-р Веселина Божилова – Подчерта, че техните замервания са правени в пиковия 
сезон и на някои по-спокойни места. 
          

Г-жа Веселина Кунева – Изрази надежда, че с прилагането на Плана, след 5 години 
картината ще е драстично по-различна. 
         

Инж. Диана Кирчева – Попита, дали правилно е разбрала, че по-голям е ефекта от 
прилагането на организационни мерки относно транспорта, като най-голям шумов 
замърсител, отколкото да кажем шумовите прегради. 
         

Инж. Борис Михайлов – Да, вярно е. Нашият опит показва, че е необходимо да се 
предвиждат мерки, които са изпълними. Необходим е компромис между това , което се 
планира и реално изпълнимото, като предвиждаме да се използват и вече планирани по 
различни проекти и политики мерки, които биха имали директно, или индиректно влияние 
върху акустичната ситуация на територията на Община Варна. 
         

Инж. Петя Димитрова – Да считаме ли, че основно шумът идва от пътния трафик. 
         

Инж. Борис Михайлов – Да, от него е и сме предвидили в проекта акцент върху този 
източник – с необходимите мерки. 

 
В деловодството на Община Варна беше входирано едно официално становище – от 

концесионера на Летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (рег. № ЗК-
18001665ВН_014ВН/09.10.2018г.). Залегналите в становището забележки и предложения 
бяха анализирани и бяха отразени в окончателната редакция на „План за действие към 
актуализирана СКШ на агломерация Варна“.   
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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 Варна, следните по важни 

от акустична гледна точка проекти се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 
години или в дългосрочен план: 

 
1. Относно „Автомобилен транспорт”: промяна на автопарка на транспортните 

фирми, обслужващи обществения транспорт; Развиване на тролейбусната мрежа, 
модернизиране на съществуващите тролей и използване на нови с понижено ниво 
на шум. 

 
2. Относно „Регулиране на движението на ППС“: използване на съвременни 

автоматизирани системи за регулиране на движението и модернизиране на 
съществуващите. 

 
3. Относно „Общинската пътна мрежа”: Рехабилитиране на съществуващата пътна 

мрежа и изграждане на нова. 
 
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 Варна. 

 
5. Продължаване на процеса на изграждане на велосипедни алеи и паркинги за 

велосипеди. Развиване на мрежа от велосипеди под наем.  
 

6. Относно плановете за развитие на Община Варна в частта си акустична среда – 
съгласно проекта за ОУП на Община Варна:  

 
Въздействие на мерките в ОУП по отношение на автомобилния транспорт 
Основен принцип при проектиране на комуникационно-транспортната схема в ОУП е 

максимално изнасяне на автомобилното движение от централната зона на града към 
неговата периферия. В новия общ устройствен план са предвидени следните промени: 

- сваляне класа на голяма част от второкласните и третокласните главни улици, 
разположени в централната градска зона; 

- изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад-север 
по трасе, което тръгва от юг по магистрала Черно море, пресича езерото с нов мост в 
района на Казашко, тангира летището от запад, прави връзка с магистрала Хемус, 
продължава на североизток по трасе на съществуващ обиколен път, достига района на 
селата Кумово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак, като републикански път. 

Новият Общ устройствен план предвижда нови подходи от североизток до село 
Кичево и връзка с главната улица, проведена над Виница, което дава възможност за пряка 
връзка към Златни пясъци и Албена, без да е необходимо пресичане на централната зона 
на града. Предвижда се и нова ненатоварена улица, проведена по съществуващ земеделски 
път на Франгенското плато, която да свързва с. Каменар с вилна зона "Телевизионна кула" и 
проектираните нови жилищни терени, като също така свързва териториите със Златни 
пясъци и Осеново. Друго съществено подобрение на комуникационно-транспортната 
инфраструктура е предложеното продължение на пътя, свързващ Боровец с магистрала 
Черно море на югозапад до с. Константиново и с обход от юг към Белослав. 
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Посочените промени в комуникационно-транспортната структура се очаква да 
доведат до пренасочване на голяма част от автомобилния поток извън централните градски 
части, което в дългосрочен план би могло да намали натиска върху акустичната среда във 
Варна, породен от нарастващата моторизация на населението и увеличаващия се брой 
жители. 

От съществено значение за подобряване на неблагоприятната акустична среда във 
Варна е и проектирането на два нови моста над езерото, както и изграждане на четвърта 
комуникационна връзка с подвижен мост между новия делови център на Варна, острова и 
Аспарухово. Изпълнението на тази мярка в новия общ устройствен план се очаква 
значително да намали автомобилния поток по бул. Владислав Варненчик и бул. Христо 
Ботев, което от своя страна ще намали шумовия натиск върху обектите, разположени в 
района на тези булеварди. 

Проектът за нов Общ устройствен план на Варна включва и осигуряване на 
обществен транспорт чрез алтернативен обществен транспорт, което също би могло да 
намали автомобилния поток и съответно автомобилния шум по натоварените улици в 
дългосрочен план. 
 

Въздействие на мерките в ОУП, имащи отношение към въздушния 
транспорт 

В новия Общ устройствен план се резервира терен за изграждане на нова коса писта, 
минаваща през Варненското езеро. Реализирането на този проект в бъдеще ще отклони 
част от пристигащите и заминаващите самолети от района на летището, което се очаква 
значително да намали площта, подложена на неблагоприятна акустична среда. 
Изпълнението трябва да се съобрази със становището и плановете на концесионера 
на летището. 

 
В по-далечна перспектива в Общия устройствен план е посочена вероятност за 

изнасяне на летище Варна на север, като една от възможните площадки е тази при с. 
Калиманци, община Суворово. Други алтернативи за площадки, разгледани от Общия 
устройствен план, са на военното летище в Балчик и проучваната площадка за летище при 
кк "Албена". На този етап е трудно да се установи какво би било вероятното въздействие 
върху акустичната обстановка от реализиране на тези устройствени мерки. Изпълнението 
трябва да се съобрази със становището и плановете на концесионера на летището. 

 
Проектът на ОУП предвижда изграждане на три вторични градски центрове, 

разположени в района на Боровец, в прилежащите терени на булевардите "Владислав 
Варненчик", "Република" и "Ян Хунияди" и на североизток в района на Виница. 
Реализирането на това проектно решение ще увеличи автомобилния поток в тези райони и 
съответно нивата на шума на територията им. От друга страна, проектираните вторични 
градски центрове ще разтоварят централната зона в комуникационно отношение, което ще 
намали значително неблагоприятната акустична среда в централните градски части. По този 
начин се получава децентрализиране на натоварването, което ще има трайно положително 
въздействие върху общата акустична обстановка. 

 
Извод за очакваните въздействия 
Цялостните предвиждания на ОУП на Община Варна имат ясно изразен траен 

положителен характер по отношение на намаляване на въздействието му върху хората и 
потенциалните ефекти върху здравето им. Изключително силно това касае централните 
градски част и компактния град, където шумовата ситуация към момента е изключително 
утежнена и наднормените нива на шум са постоянно явление. 
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14. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ (т. 16 според чл. 17 (1) от Наредба за изискванията към 
разработването и съдържанието на Стратегическите Карти за Шум и към Плановете за действие) 

 
А. Индикатор № 1: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничното 

тотално ошумяване на площта в района на анализ, в % - ТКредА. 
 
Изчисление на коефициента: , където КА1 е общата 

надгранично ошумена площ в кв.м - в района на анализ преди прилагане на предлаганата 
конкретна обезшумителна мярка, а КА2 е общата надгранично ошумена площ в кв.м - в 
района на анализ след прилагане на мярката. 

 
Б. Индикатор № 2: Тегловен коефициент за ефекта на редукция на надграничната 

тотална шумова експозиция на броя население (обитатели) в района на анализ, в бр. 
жители - ТКредБ.  
 

Изчисление на коефициента: , където КБ1 е общият брой 
население с надгранично ошумяване - в района на анализ преди прилагане на предлаганата 
конкретна обезшумителна мярка, а КБ2 е общият брой население с надгранично ошумяване 
- в района на анализ след прилагане на мярката. 

 
Подробно визуализирано представяне на индикаторите за изпълнение на всяка мярка 

от плана за действие и очакваните резултати са показани графично в таблица за: Оценка, 
визуализация и изчисления на ефекта от предлаганите мерки и планове за действие (в 
краткосрочен аспект). 
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15. РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА НА 
АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА 
(ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ДОКЛАДВА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ) 

Целта на разработване на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМОВОТО 
ЗАМЪРСЯВАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА” 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. 

 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). 

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 
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 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 агломерациите 40 35 35 
 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. РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ 

 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
В резултат от актуализираната стратегическа карта за шум е видно, че от четирите 

основни източника на шум, само автомобилният трафик реално оказва неблагоприятно 
влияние върху населението на агломерация Варна. 47% от цялото население на града е 
изложено на нива на шум от автомобилен трафик над граничните стойности за L24, 52% – 
над граничните стойности за Lден, 29% – над тези за Lвечер и 44% за Lнощ. Същевременно 79% 
от детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради (т. нар. 
„специални” сгради) са изложени на нива на шум над граничните стойности за всички 
показатели. 
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От данните получени в резултат от общата стратегическа карта, отчитаща шумовите 
нива в резултат на влиянието на всички източници на шум на територията на агломерация 
Варна е видно, че 20 % от населението на Варна е изложено на нива на общ шум над 
граничните стойности за Lден, 21% – за показател Lвечер и 34% – над граничните стойности 
за Lнощ. По отношение обектите, подлежащи на усилена шумозащита и обществените сгради 
– 63% са изложени на нива на шум от всички източници над граничните стойности за Lден, 
74% – за показател Lвечер и 72% - над граничните стойности за Lнощ. 
 
2. ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЪЖДАНЕ 
На 12.10.2018г. в зала „Пленарна“ на Община Варна се състоя обществено обсъждане 

на  План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната 
среда на територията на агломерация Варна. Общественото обсъждане е организирано 
съгласно изискванията на чл. 9, Глава трета  от същия закон. 

На срещата присъстваха представители на възложителя, на РЗИ-Варна, на екипа 
експерти, изготвили Плана за действие, местни медии и др. Общественото обсъждане беше 
открито от инж. Тихомир Тимов – началник отдел „Общинска инфраструктура“ в Община 
Варна. След това думата беше дадена на инж. Михайлов, който направи кратък анализ на 
резултатите от актуализираната през 2017 Стратегическа Шумова карта на агломерация 
Варна, както и на изводите от нея. Упомена основните причини за завишените шумови 
показатели, като подчерта, че основният източник е пътния трафик, при разгледани и други  
източници като промишленост, авиационен шум, железопътен трафик и пристанищна дейност. 
Спря се по-подробно на предвижданите в проекта мерки за снижаване на шумовото 
замърсяване на територията на града. След приключилата презентация, думата бе дадена на 
присъстващите за въпроси, изказвания, мнения и препоръки. 

В деловодството на Община Варна беше входирано едно официално становище – от 
концесионера на Летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (рег. № ЗК-
18001665ВН_014ВН/09.10.2018г.). Залегналите в становището забележки и предложения бяха 
анализирани и бяха отразени в окончателната редакция на „План за действие към 
актуализирана СКШ на агломерация Варна“.   

3. РЕЗЮМЕ 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 
3.1. ОЦЕНКА НА ЕВЕНТУАЛНО НАМАЛЕНИЯ БРОЙ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ШУМ ХОРА В 

РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 
№ Фокусен район 

МЯРКА 
Анализ ефект – население, разпределение на 

шумови контури 
 

1.1 
Бул. „Девня“ 
м/у бул. Георги Пеячевич и бул. Република  
Мярка 1: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=410 м). 
Ориентир: между пресечките на бул. „Георги Пеячевич“ 
и бул. „Република“ 

Мярка със целенасочен ефект – 
задоволителна редукция за ошуменото 
население в района на анализ (за 
надграничните стойности). 

2.1 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 2: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=185 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. “Л. Каравелов” и 
бул. “Княз Борис I”. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 

Мярка с незначителен – относно  редукция 
брой ошумени жители (обитаващи жилищни 
сгради). Защита учебно заведение. 
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№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – население, разпределение на 
шумови контури 

 
2.2 
Бул. „Цар Освободител” - МБАЛ 
м/у ул. „Илинден“ и бул. „Ген. Колев“ 
Мярка 3: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=226 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Илинден“ и бул. 
„Ген. Колев“. МБАЛ. 

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

3.1 
Бул. „8-ми Приморски полк“ - ПГ "Текстил" 
между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. „Найден 
Геров“ 
Мярка 4: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=297 м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. 
„Найден Геров“ 

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

4.1 
Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" 
Мярка 5 
Редукция трафик ТМПС с 50%. 
Ориентир: Редукция трафик ТМПС 

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

5.1  
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски 
Полк“ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 6: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=538 м). 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

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

6.1  
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.1: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 

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

6.2 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.2: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 
 

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

 
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОЙТО ИМА ПРЕВИШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ 
СТОЙНОСТИ НА ШУМА, КАКТО И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ, 
КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕШЕНИ  

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 цели: 

e) Създаване на условия за ефективно прилагане на законодателството по 
отношение на шума от компетенциите на местната власт: 

a.1. Извършване на текущ контрол от страна на компетентните общински органи: 
− по отношение шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни 
сгради, от респираторни уредби и др.; 
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− 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.; 

a.3. Определяне на времеви графици за работа на фирмите, занимаващи се със 
сметопочистване и сметоизвозване, по начин щадящ съня на жителите на община 
Варнa. Използване само на нискошумови контейнерни съдове; 

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. 

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. 

Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктура в 
общината и адекватна на нуждите за свързаност и достъп до публични услуги 
организация на движението: 
b.31. Приоритетно обновяване и изграждане на необходимата пътна инфраструктура за 

облекчаване на движението  в централната част на гр. Варна и осигуряване на 
свързаност и достъпност на северните курортни части и селищни образувания с 
южните и с магистрала „Хемус“; 

b.32. Разширение и реконструкция на улична инфраструктура във връзка с оптимизиране 
на масовия обществен пътен транспорт (МОПТ); 

b.33. Интегрирани мерки за подобряване на организацията на движението по пътната и 
уличната мрежа в Общината, включително подмяна и внедряване на интелигентно 
управление на трафика; 

b.34. Изграждане на нови паркинги и осигуряване на паркоместа при ново строителство на 
обществени и жилищни сгради, с цел подобряване на времето за достъп до публични 
услуги и намаляване на замърсеността на централната градска част на гр. Варна; 

 
Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги 
чрез екологично чист МОПТ в съответствие с проекта за интегриран градски 
транспорт на гр. Варна: 
 
b.35. Повишаване на енергийната ефективност на обществения транспорт чрез подмяна 

на подвижния състав, обновяване на тролейбусния парк и подобрения на 
производствено-техническата база; 

b.36. Модернизация на диспечерската програма на градския транспорт, включително 
изграждане на център за управление на масовия градски транспорт (МГТ) и 
изграждане на система за осигуряване на предимство на превозните средства на 
МГТ на светлинно регулирани кръстовища; 

b.37. Изграждане на коридор, обособен за бърз МГТ; 
b.38. Подобряване условията на ползване на междуградски автобусен транспорт, 

включително изграждане на нова автогара; 
b.39. Мерки за подобряване на общата достъпност до МГТ на хора със специфични 

потребности; 
b.40. Надграждане на следните интелигентни транспортни системи: 

- Интелигентни системи за преброяване на трафика и координирано управление 
на светлинно регулираните кръстовища по трасето на МГОТ; 

- Система за информация на пътниците в реално време; 
- Система за безопасност на пътниците; 
- Система за достъпност на пътните кръстовища; 
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Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова култура на 
градска мобилност: 
 
b.41. Насърчаване на ограниченото използване на лични МПС чрез популяризиране на 

МОПТ и програми и сайтове за използването на едно МПС от повече хора; 
b.42. Стимулиране развитието на алтернативен екологосъобразен МОПТ и разширение на 

мрежата от велоалеи, велоплатна и велопаркинги в общината; 
b.43. Реализиране на нови и рехабилитация на съществуващи пешеходни зони (с 

подходяща инфраструктура, осигуряваща естетическа стойност, достъпност и 
безопасност на гражданите); 

b.44. Изграждане на 3 броя паркинги в район Одесос, съгласно ИПГВР 2014-2020; 
b.45. Закупуване на нови стандартни автобуси, минимум 15 бр., отговарящи на европейски 

стандарт ЕВРО 6, съгласно ИПГВР 2014-2020; 
 

Подкрепа на дейности по разширяване на зелената система на Общината с цел 
подобряване на акустичната обстановка: 
 
b.46. Изграждане на съоръжения за шумова защита в ключови зони с наднормено шумово 

замърсяване, включително и зелени пояси; 
 

Разширяване и реконструкция на улични артерии, свързани с оптимизация на 
масовия градски транспорт, съгласно ИПГВР 2014-2020: 
 
b.47. Реконструкция на участъка от бул. „Приморски“, в обхвата на ул. „Стефан Стамболов“ 

до бул. „Цар Освободител“ и прилежащото му съоръжение (автоподлез): 
b.48. Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител“, в обхвата 

на бул. „Приморски“ до бул. „Княз Борис I“; 
b.49. Реконструкция на уличната мрежа по трасето на бул. „Първи май“, в обхвата на ул. 

„Мара Тасева“, кръстовище VAR1087-/I-9 на кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“;  
b.50. Реконструкция на улична мрежа на бул. „Осми Приморски полк“, в участъка бул. 

„Васил Левски“ до ул. „Христо Смирненски“, вкл. основен ремонт на транспортно 
съоръжение (пътен възел Виница), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване 
на достъпната среда; 

b.51. Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от 
„Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“, в това число велоалея, изпълняване на 
мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и 
пешеходни подлези; 

b.52. Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“, в участъка 
на ул. „Мара Тасева“ от ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ до ул. „Мара 
Тасева“, в т.ч. на обръщача на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; 

b.53. Реконструкция на улична мрежа: ул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав 
Варненчик“ до бул. „Сливница“, вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на 
достъпната среда; 

b.54. Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от ул. „Подвиг“ до ул. „Девня“, р-н 
„Приморски“, р-н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, подобект от км 0+150 – до км 
2+924, 2018г. 
 

Мерки за директна редукция на трафика и скоростта на МПС в градската среда на 
Община Варна: 

 
b.55. Ограничаване на транзитния поток, особено на тежкотоварните автомобили през 

зоните с повишен пътен трафик; 
b.56. Ограничаване скоростта на движение по отделни улици, където е установено 

значително превишение на граничните стойности на шума. 
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Мерки, целящи редуциране на шума, причинен железопътния и въздушния транспорт: 
 
b.57. Подновяване на подвижния железопътен състав, съобразен с последните 

технологии, вкл. и екологични изисквания на европейското законодателство и 
отговарящ на техническите спецификации за оперативна съвместимост на 
железопътния транспорт; 

b.58. Полагане на безнаставов релсов път от външен изпълнител в отсечката Тополи-
Варна път № 2 от км 534+805 до км 542+665 с дължина 7 860м; 

b.59. Въвеждане на „противошумов” подход и завой при кацане и излитане до и от Летище 
Варна. Мярката следва да се утвърди и конкретизира от ГВА, след инициатива и по 
заявка на Община Варна и Летище Варна. 

b.60. Разширяване на задължението на Летище Варна за собствен мониторинг на шума, 
базиран на автоматична корелация на измерваните шумови нива с радарните и 
полетни данни. Въвеждане на противошумови коридори, както и на публично 
достъпна информация за нарушителите. Мярката следва да се утвърди и 
конкретизира от ГВА, след инициатива и по заявка на Община Варна и Летище 
Варна. 

5. 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 
А. С оглед изходните данни от на СШК на Агломерация Варна (цитирани по-горе в 
изложението), както и на заключенията в ОУП на гр. Варна, 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: 
 

Период 
Фокус райони 

с гранични 
стойности за  
L24 > …dB(A) 

Географско приоритетното приложение на мерките 

Краткосрочен 
2018-2022 65 dB(A) 

Градска централна част 
(фокус – пътен трафик) 
(фокус – самолетен трафик, организационни мерки – Летище Варна) 
Райони: Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" – редукция 
ТМПС (фокус – пътен трафик) 
Изграждане на бул. „В. Левски“ в участъка от ул. „Подвиг“ до ул. 
„Девня“, р-н „Приморски“, р-н „Одесос“, р-н „Младост“, гр. Варна, 
подобект от км 0+150 – до км 2+924, 2018г. 
Райони: Централна градска част – гр. Варна (фокус – самолетен 
трафик) 
Организационни/инвестиционни мерки: Подобряване на системата 
за градски транспорт; Ограничаване на транзитния поток; 
Ограничаване достъпа на автомобили до централните части на града 
и организиране на паркинги; Подобряване на организацията на 
движение; Залесяване и изграждане на озеленителни пояси 

Средносрочен 
2023-2027 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 Варна да възложи за изпълнение и да приеме нова 
(актуализирана) Стратегическа Шумова Карта на Агломерацията 
(процес, повтарящ се на всеки 5 години)! 
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(фокус – пътен трафик, тихи зони, „специални” сгради) 
Изграждане на шумозащитни екраниращи съоръжения с целенасочено 
действие - бул. „Девня“, бул. „Цар Освободител“ (МБАЛ), бул. „Княз 
Борис I“ (Икономически У-т), Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми 
Приморски Полк“ (Технически У-т), Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
(МК „Майчин дом“ – Варна).; Разширение на обхвата (географски) с 
обхващане на другите гъсто населени райони на Община Варна 
(основните артерии). 

Дългосрочен 
2028-2032 55 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 Варна 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) 

 
6. 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 
След въвеждане на предложените предварителни мерки към Плана за действие за 
управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация 
Варна в софтуера за разработване на СКШ, техният ефект върху реалната редукция на 
ошумяването по площи и брой засегнато население беше оценен и подреден във низходящ 
приоритетен порядък – цитиран в следващите подточки А и Б. 
 
А. Приоритетно подреждане според намаляване на експозицията на  

отделни групи от населението: 

РАЙОН / МЯРКА 
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”) 

Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Освободител"- Мярка № 5 1871 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ - Мярка № 7 66 
Бул. „Девня“ - Мярка № 1 14 
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски Полк“ - 
Мярка № 6 3 
Бул. „8-ми Приморски полк“ – (ПГ "Текстил") - Мярка № 4 2 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ (Икон. У-т) - 
Мярка № 2 1 
Бул. „Цар Освободител“ – (МБАЛ) - Мярка № 3 1 

 
Б. Приоритетно подреждане според намаляване на площа 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”) 

Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Освободител"- Мярка № 5 12.35 
Бул. „Девня“ - Мярка № 1 4.63 
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски Полк“ - 
Мярка № 6 3.98 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ (Икон. У-т) - 
Мярка № 2 3.27 
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Бул. „8-ми Приморски полк“ – (ПГ "Текстил") - Мярка № 4 3.09 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ - Мярка № 7 0.71 
Бул. „Цар Освободител“ – (МБАЛ) - Мярка № 3 0.59 

 
 
7. ПРОЕКТИ КОИТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРЕДВИЖДАТ ДА РЕАЛИЗИРАТ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЕКТИ, СЪДЪРЖАЩИ МЕРКИ ЗА 
ЗАПАЗВАНЕ НА ТИХИТЕ ЗОНИ 
Според приетите общински програми и проекти на Община Варна, следните по важни от 
акустична гледна точка проекти се предвиждат да бъдат реализирани през следващите 5 
години или в дългосрочен план: 

1. Относно „Автомобилен транспорт”: промяна на автопарка на транспортните фирми, 
обслужващи обществения транспорт; Развиване на тролейбусната мрежа, модернизиране на 
съществуващите тролей и използване на нови с понижено ниво на шум. 

2. Относно „Регулиране на движението на ППС“: използване на съвременни 
автоматизирани системи за регулиране на движението и модернизиране на съществуващите. 

3. Относно „Общинската пътна мрежа”: Рехабилитиране на съществуващата пътна мрежа 
и изграждане на нова. 

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 
Варна. 

5. Продължаване на процеса на изграждане на велосипедни алеи и паркинги за 
велосипеди. Развиване на мрежа от велосипеди под наем.  

6. Относно плановете за развитие на Община Варна в частта си акустична среда – 
съгласно проекта за ОУП на Община Варна: 

Въздействие на мерките в ОУП по отношение на автомобилния транспорт 
Основен принцип при проектиране на комуникационно-транспортната схема в ОУП е 

максимално изнасяне на автомобилното движение от централната зона на града към 
неговата периферия. В новия общ устройствен план са предвидени следните промени: 

- сваляне класа на голяма част от второкласните и третокласните главни улици, 
разположени в централната градска зона; 

- изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад-север 
по трасе, което тръгва от юг по магистрала Черно море, пресича езерото с нов мост в 
района на Казашко, тангира летището от запад, прави връзка с магистрала Хемус, 
продължава на североизток по трасе на съществуващ обиколен път, достига района на 
селата Кумово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак, като републикански път. 

Новият Общ устройствен план предвижда нови подходи от североизток до село 
Кичево и връзка с главната улица, проведена над Виница, което дава възможност за пряка 
връзка към Златни пясъци и Албена, без да е необходимо пресичане на централната зона 
на града. Предвижда се и нова ненатоварена улица, проведена по съществуващ земеделски 
път на Франгенското плато, която да свързва с. Каменар с вилна зона "Телевизионна кула" и 
проектираните нови жилищни терени, като също така свързва териториите със Златни 
пясъци и Осеново. Друго съществено подобрение на комуникационно-транспортната 
инфраструктура е предложеното продължение на пътя, свързващ Боровец с магистрала 
Черно море на югозапад до с. Константиново и с обход от юг към Белослав. 

Извод за очакваните въздействия 
Цялостните предвиждания на ОУП на Община Варна имат ясно изразен траен 

положителен характер по отношение на намаляване на въздействието му върху хората и 
потенциалните ефекти върху здравето им. Изключително силно това касае централните 
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градски част и компактния град, където шумовата ситуация към момента е изключително 
утежнена и наднормените нива на шум са постоянно явление. 
 

8. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА, 
НАМАЛЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И 
РЕДУЦИРАНЕ БРОЯ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ВСЯКА ОТ ФОРМУЛИРАНИТЕ МЕРКИ 

№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури 

 
1.1 
Бул. „Девня“ 
м/у бул. Георги Пеячевич и бул. Република  
Мярка 1: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=410 
м). 
Ориентир: между пресечките на бул. „Георги 
Пеячевич“ и бул. „Република“ 

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

2.1 
Бул. „Цар Освободител” и бул. „Княз Борис I“ 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 2: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=185 
м). 
Ориентир: между пресечките на ул. “Л. Каравелов” и 
бул. “Княз Борис I”. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ. 

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

2.2 
Бул. „Цар Освободител” - МБАЛ 
м/у ул. „Илинден“ и бул. „Ген. Колев“ 
Мярка 3: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=226 
м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Илинден“ и бул. 
„Ген. Колев“. МБАЛ. 

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

3.1 
Бул. „8-ми Приморски полк“ - ПГ "Текстил" 
между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. „Найден 
Геров“ 
Мярка 4: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=297 
м). 
Ориентир: между пресечките на ул. „Чаталджа“ и ул. 
„Найден Геров“ 

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

4.1 
Бул. „Хр. Ботев", "Девня", "Цар Осовбодител" 
Мярка 5 
Редукция трафик ТМПС с 50%. 
Ориентир: Редукция трафик ТМПС 

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

5.1  
Бул. „Христо Смирненски” и бул. „8-ми Приморски 
Полк“ 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Мярка 6: Симулация ефект – противошумова бариера 
от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, b=538 
м). 
Ориентир: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

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

6.1  
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 

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



www.spectri.net 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СКШ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА  СПЕКТРИ 2018®    стр. 127 от 127 

№ Фокусен район 
МЯРКА 

Анализ ефект – площ, разпределение на 
шумови контури 

 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.1: Симулация ефект – противошумова 
бариера от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 

анализ (за надграничните стойности). 

6.2 
Бул. „Васил Левски" и бул. „Мир“ 
МК "Майчин дом" – Варна 
Мярка 7.2: Симулация ефект – противошумова 
бариера от прозрачни поликарбонатни панели (h=3 м, 
b=25 м). 
Ориентир: МК "Майчин дом" – Варна 
 

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

 
9. 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. 

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). 

 

 


	ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА  ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ВАРНА
	А). Източник „пътен” трафик:
	Б). Източник „ж. п.” трафик:
	Табл. 5.1а  Категоризация на пътищата и улиците на община Варна
	Данни за железопътния трафик и характеристиките на релсовия път
	Табл. 5.2a  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път
	Табл. 5.2b  Дефиниране на железопътния трафик, категорията влакове и ж.п. път
	Табл. 5.4a Данни за промишлените източници
	5.5.1. автомобилeн трафик
	Табл. 5.5.1.1
	Табл. 5.5.1.2
	Табл. 5.5.1.3
	Табл. 5.5.1.2.1
	Табл. 5.5.1.2.1 – Т
	Табл. 5.5.1.2.2
	Табл. 5.5.1.2.3
	Табл. 5.5.1.2.4
	5.5.2. железопътЕН трафик
	Табл. 5.5.2.1
	Табл. 5.5.2.2
	Табл. 5.5.2.3
	Табл. 5.5.2.2.1
	Табл. 5.5.2.2.1 – Т
	Табл. 5.5.2.2.3
	Табл. 5.5.2.2.4
	5.5.3. промишлени източници
	Табл. 5.5.3.1
	Табл. 5.5.3.2
	Табл. 5.5.3.3
	Табл. 5.5.3.2.1
	Табл. 5.5.3.2.1 – Т
	Табл. 5.5.3.2.2
	Табл. 5.5.3.2.3
	Табл. 5.5.3.2.4
	Табл. 5.5.3.2.4 - Т
	5.4. въздушЕн трафик
	Табл. 5.5.4.1
	Табл. 5.5.4.2
	Табл. 5.5.4.3
	Табл. 5.5.4.2.1
	Табл. 5.5.4.2.1 – Т
	Табл. 5.5.4.2.2
	Табл. 5.5.4.2.3
	Табл. 5.5.4.2.4
	Табл. 5.5.4.2.4 - Т
	Табл. 5.5.5.1
	Табл. 5.5.5.2
	Табл. 5.3.
	Табл. 5.5.5.2.1
	Табл. 5.5.5.2.1 - Т
	Табл. 5.5.5.2.2
	Табл. 5.5.5.2.3
	Табл. 5.5.5.2.4
	Табл. 5.5.5.2.4 - Т

