
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на 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 2006 г., изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 е изготвен 

на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който 

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 в околната среда, както и 

методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят 

с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната 

среда и водите.  

С проекта на НИД на Наредба № 6 се осигурява транспонирането в националното 

законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/367 на Комисията от 4 март 2020 

година за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета във връзка с установяването на методи за оценка на вредните 

въздействия на шума в околната среда (OB, L 67 от 05.03.2020 г.). Транспонирането на 

директивата е предвидено в мярка № 173 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, 

произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение 

№ 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г. 

 

2. Целите, които се поставят: 

Проектът на Наредба има за цел да въведе в националното законодателство 

разпоредбите на Директива 2020/367, с което да се постигне съизмерима със страните-

членки оценка на вредните въздействия на шума в околната среда и въз основа на данните 

да бъдат предприети адекватни мерки за по-високо ниво на защита здравето на населението 

и предпазване от опасностите, произтичащи от въздействието на фактора шум в околната и 



жизнената среда, респективно върху здравето на населението. 

С приемането на проекта на НИД на Наредба № 6 ще се въведат цялостно и 

систематизирано разпоредбите на Директива 2020/367 в националното законодателство за 

установяване общи методи за оценка на вредните въздействия на шума върху здравето. 

С проекта на акт се прецизират текстове в наредбата с цел постигане на категоричност 

в изказа и преодоляване на възможностите за противоречиво тълкуване и прилагане в 

практиката по начин, несъответстващ на вложената от законодателя воля. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет в 

текущата и/или в следващите години. Прилагането на нормативния акт не изисква и 

допълнителни финансови и/или други средства, които да бъдат направени както от 

компетентните контролни органи, така и от физическите и юридическите лица.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 

Очакваният резултат от приемането на предложения проект на НИД на Наредба № 6 

е създаването на хармонизирано национално законодателство в областта на защита от 

вредното въздействие на шума върху околната среда и човешкия организъм, което да осигури 

висока степен на защита живота и здравето на населението. С изменението и допълнението 

на нормативния акт ще се постигне основната цел, заложена в националното и европейско 

законодателство, свързана с възприемането на общ подход за приоритетно избягване, 

предотвратяване или намаляване на вредните въздействия, включително дискомфорта, 

породен от излагането на въздействие на шум в околната и жизнената среда. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Проектът на НИД на Наредба № 6 транспонира пряко Директива (ЕС) 2020/367 на 

Комисията от 19 май 2015 година за установяване на общи методи за оценка на шума в 

съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. За 

съответствието на наредбата с текстовете на Директивата е изготвена таблица на 

съответствието с правото на Европейския съюз. 

Проектът на акт е съгласуван в рамките на Работна група № 20 „Околна среда“. 


