
СЕКТОР „ШУМ“ 

Законодателство на ЕС, регламентиращо тази област: 
 
• Директива 2000/14/ЕС за шума, излъчван в околната среда от оборудване, 

което работи на открито; 
• Директива 86/594/ЕЕС за шума, излъчван във въздуха от битовите уреди. 
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Институц
ионални 
дейности 

Директни или индиректни институционални 
изисквания, поставени от законодателството 
на ЕС 

Национален 
нормативен акт 
/приети и проекти/

Компетентни 
органи 

Функции на компетентните органи Забележка 

1 2     3 4 5 6

Инспек-
ции и 
налага-
не на 
законо-
дател-
ството 

 Директива 2000/14/ЕС изисква извършване 
на оценка на съответствието на определени 
типове оборудване от обхвата на 
директивата със съществените изисквания 
по отношение на нивото на излъчвания в 
околната среда шум и надзор на пазара. 

Разработване на 
проект на 
наредба за шума, 
излъчван в 
околната среда 
от оборудване, 
което работи на 
открито (НШОО) 

Ще бъде 
предложена 
Държавната 
агенция по 
метрология и 
технически 
надзор (ДАМТН) 

Наблюдение на продуктите на пазара и в случай на 
несъответствие, предприемане на подходящи действия за 
да се изпълни съответствието 

Издаване на разрешения на изпитвателните лаборатории 
за видовете процедури, които ще се оценяват и типовете 
оборудване, които ще се изпитват. 

Поддържане на регистър за издадените разрешения, в 
това число за какви процедури и за какви типове 
оборудване. 

 

 Директива 86/594/ЕЕС изисква 
осъществяването на надзор, от страна на 
компетентните органи, на предоставената 
информация за шума, излъчен във въздуха 
от битовите уреди. 

Разработване на 
проект на 
наредба за шума, 
излъчван във 
въздуха от 
битовите уреди 
(НШБУ) 

Ще бъде 
предложена 
Комисията по 
търговия и 
защита на 
потребителите 
(КТЗП) 

Контрол на предоставената от лицата, които пускат битови 
уреди на пазара, информация за щума, излъчван във 
въздуха от битовите уреди. 

 

Доклад-
ване до 
ЕК 

Директива 2000/14/ЕС изисква страните да 
уведомят ЕК за организациите, получили 
разрешение за извършване на оценка на 
съответствието. 

Разработване на 
проект на НШОО

Ще бъде 
предложена 
ДАМТН 

Изпращане на редовни информации до ЕК за 
организациите, получили разрешение за извършване на 
оценка на съответствието, в това число за изпитваните 
типове оборудване и за процедурите, които се оценяват. 

 

 Директива 86/594/ЕЕС изисква страните да 
уведомят ЕК за националните стандарти, 
които те смятат, че отговарят на 
изискванията на директивата. 

Разработване на 
проект на НШБУ 

Ще бъде 
предложена 
ДАМТН 

Изпращане на ЕК на текстовете на националните 
стандарти, които се смята, че отговарят на изискванията на 
директивата. 

 

Оповес-
тяване, 
инф. и 
т.н. 

Директива 2000/14/ЕС изисква страните да 
уведомят останалите страни-членки на ЕС 
за организациите, получили разрешение за 
извършване на оценка на съответствието. 

Разработване на 
проект на НШОО

Ще бъде 
предложена 
ДАМТН 

Информиране на страните-членки на ЕС за организациите, 
получили разрешение за извършване на оценка на 
съответствието, в това число за изпитваните типове 
оборудване и за процедурите, които се оценяват. 
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