05 Закон за защита от шума в околната среда
Наименование:
Код:
Вид на акт:
Предмет:

Основание за
приемане на акта:
Орган приел/издал
акта:
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения:

Структура:
Приложения:
Прилагащ орган:

Други органи по
прилагане на акта:
Административни
структури:

Закон за защита от шума в околната среда
05
закон
Този закон урежда:
• оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от
автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от
промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите
промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда, и от локални източници на шум;
• определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез
измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и
разработването на стратегически карти за шум;
• акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз
основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и
намаляване на шума в околната среда, най‐вече в случаи, при които
превишаването на стойностите на даден показател за шум може да
предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване
стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които
стойностите не са надвишени;
• достъпа и предоставянето на информация на обществеността за шума в
околната среда и неговото въздействие;
• компетенциите на държавните органи и органите на местното
самоуправление, правата и задълженията на юридическите лица и
едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на
шума в околната среда.
[чл. 1]
чл. 55 от Конституцията на Република България
Народно събрание на Република България
ДВ, 74 от 13.09.2005 г.
1.01.2006 г.
Общ бр. изменения, в т.ч:
през настоящата година (2010):
през изследваната година (2009):
Държавен вестник, брой:
30
41
Части:

2
‐
1
Година:
2006
2009

Забележка:
в сила от 2.06.2009
г.
Членове:
37

Глави:
Раздели:
6
5
приложение № 4 към чл. 117, ал. 1
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министър на регионалното развитие и благоустройството
Министърът на здравеопазването
Министърът на околната среда и водите
Кметове на общини
Кметове на райони
Министър на вътрешните работи
Директори на Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на здравеопазването
министерство на околната среда и водите
Общински администрации

1

Консултативни
органи:
Други организации:
Приложими
процедури:
Свързани
национални актове:

Свързани
международни
актове извън
правото на ЕС

районни администрации (общини)
Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве
Регионални инспекции по околната среда и водите
Експертен съвет към министъра на здравеопазването

Административно процесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:
чл. 32
Административнопроцесуален кодекс
чл. 1, т. 1
приложение № 4
Закон за опазване на околната среда
към чл. 117, ал. 1
чл. 6, ал. 1
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 6, ал. 5
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 8, ал. 1, т. 1
глава пета
Закон за опазване на околната среда
чл. 10, ал. 1
глава втора
чл. 10, ал. 2
чл. 11, т. 8
чл. 10, ал. 3
глава втора
чл. 11, т. 4
чл. 11, т. 8
чл. 12, т. 1
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 16, т. 2
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 18
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 25
чл. 31, ал. 1, т. 2
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
§ 1, т. 1 от ДР
приложение № 4
към чл. 117, ал. 1
чл. 3, ал. 3
Закон за здравословни и безопасни
условия на труд
чл. 3, ал. 4
Закон за здравето
чл. 11, т. 1
чл. 17
чл. 25
чл. 3, ал. 5
Закон за местното самоуправление и
местната администрация
чл. 3, ал. 6
Закон за устройство на територията
чл. 21
чл. 25
§ 1, т. 4 от ДР
§ 1, т. 7 от ДР
чл. 19
Закон за движение по пътищата
чл. 20, ал. 1, т. 2
чл. 37
Закон за административните нарушения
и наказания
Правно основание в
Препращащ към
Наименование на свързания акт:
изследвания акт:
чл.:

(конвенции, договори,
харти и др.):

Актове от правото
на ЕС

№

Наименование

Правно основание

Препращащ към
чл.

Степен на
транспониране
2

(въвеждане) на
актове на правото
на ЕС (да/не)
Контрол по
прилагане на акта:
Актове по
прилагането:

Министър на здравеопазването
Министъра на околната среда и водите
№ Наименование
Правно основание
1. Наредба за
чл. 7
изискванията
към
разработването
и
съдържанието
на
стратегическите
карти за шум и
към плановете
за действие
(обн., ДВ, бр. 70
от 29.08.2006 г.)

2.

3.

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 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 18.07.2006 г.)
Наредба № 2 от
5.04.2006 г. за
дейността на
националната
система за
мониторинг на
шума в
околната среда
и за

чл. 11, т. 5

чл. 11, т. 6

Прилагащ текст чл.

Задължен орган:
Министър на
регионалното
развитие и
благоустройството
Министър на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
Министър на
здравеопазването
Министър на
околната среда и
водите
Кметове на
общини
Министърът на
здравеопазването
и министърът на
околната среда и
водите

Министърът на
здравеопазването
и Министърът на
околната среда и
водите

3

4.

5.

6.

изискванията за
провеждане на
собствен
мониторинг и
предоставяне
на информация
от
промишлените
източници на
шум в околната
среда (обн., ДВ,
бр. 37 от
5.05.2006 г.)
Наредба № 3 от
25.04.2006 г. за
изискванията за
създаването,
поддържането
и
съдържанието
на регистрите
на
агломерациите,
основните
пътища,
железопътни
линии и летища
в страната
(обн., ДВ, бр. 38
от 9.05.2006 г.)
Наредба № 4 от
27.12.2006 г. за
ограничаване
на вредния шум
чрез
шумоизолиране
на сградите при
тяхното
проектиране и
за правилата и
нормите при
изпълнението
на строежите
по отношение
на шума,
излъчван по
време на
строителството
(ДВ, бр. 6 от
19.01.2007 г.)
Наредба № 30
от 10.11.2006 г.
за
установяването
на правила и
процедури по
отношение на
въвеждането на
оперативни

чл. 11, т. 7

Министърът на
здравеопазването,
Министърът на
регионалното
развитие и
благоустройството
и Министърът на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

чл. 14, т. 3

Министърът на
регионалното
развитие и
благоустройството,
Министърът на
здравеопазването,
Министърът на
вътрешните работи
и Министърът на
околната среда и
водите

чл. 20, ал. 2

Министърът на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията

4

Абревиатури:

Бележки и общи
коментари по
закона:

ограничения,
свързани с
шума в
гражданските
летища за
обществено
ползване в
Република
България (обн.,
ДВ, бр. 95 от
24.11.2006 г.)
7. Правилник за
устройството и
дейността на
експертния
съвет за
одобряване
стратегическите
карти за шум и
плановете за
действие
РИОКОЗ

чл. 5, ал. 7

Министърът на
здравеопазването

Регионалната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве
РИОСВ
Регионалната инспекция по околната среда и водите
Без да са посочени изрично в разпоредбите на Закона за защита от шума в околната
среда, като свързан акт от правото на ЕС са идентифицирани още:
Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година
относно оценка и управление на шума в околната среда
ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в
Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането
на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на
капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на
железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност Директива относно
безопасността на железопътния транспорт)

Препоръки от общ
характер:

5

