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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0189/2020, внесена от G. S. с германско гражданство, относно 
намаляването на шума в региона на Бургас

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията настоява за инсталиране на шумоизолиращи прегради и 
въвеждане на мерки за намаляване на скоростта на пътя, за да се защитят жителите на 
Сарафово от шумовото замърсяване. Той твърди, че жителите страдат от прекомерно 
високи нива на шум от автомобили и самолети поради близостта до летище Бургас и до 
магистралата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Забележки на Комисията 

Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда1 

изисква картографиране на шума и изготвяне на планове за действие за агломерации и 
основни пътища, железопътни линии и летища. Настоящата директива изисква 
държавите членки да предотвратяват и намаляват шума в околната среда, когато е 
необходимо. По-специално, на всеки 5 години държавите членки трябва да изготвят и 
публикуват карти на шума и планове за действие за управление на шума за агломерации 

1Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и 
управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка 
с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда, ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 
12 – 25.



PE658.949v01-00 2/2 CM\1215585BG.docx

BG

с повече от 100 000 жители и за основни пътища (с над 3 милиона превозни средства 
годишно). 

Съгласно тази директива агломерацията на Бургас е разработила карти на шума, които 
могат да бъдат разгледани онлайн2, а през 2018 г. е приела план за действие по 
отношение на шума, който също може да бъде намерен онлайн3. Както е предвидено в 
директивата, този план за действие, прилагащ мерки за намаляване на шума, които са от 
компетентността на местните обществени органи, разглежда шума по пътищата, както и 
шума от въздухоплавателни средства, включително въздействието от летище Бургас. 
Местните органи трябва да вземат решение след обществено обсъждане; мерки като 
локалното инсталиране на шумоизолиращи прегради и намаляване на ограниченията на 
скоростта са по преценка на държавите членки. През юни 2018 г. се проведе обществено 
обсъждане.

Заключение 

Комисията не можа да установи нарушение на законодателството на ЕС и няма 
основание да продължи да разглежда въпроса.

2 https://noise.eea.europa.eu/ 
3http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/noise/df10/2019/envw83oag/Noise_Action_P
lans_DF_7_10_2019_del.xml&conv=306&source=remote#4 
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