
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Част „Акустика"от Задание за технически проект на обект 

„Реконструкция и модернизация на Техническата сграда на БНР- София" 

3. АКУСТИКА 

В акустичен план реконструкцията цели обновяване на условията и 

интериорите, подобряване на параметрите и хармонизирането им с тези на 

европейските радиоорганизации, доколкото това е възможно в условията на 

старата сграда, строена на съвсем други принципи и при други условия за 

потребностите на програми, разпространявани на СВ и KB. 

3.1. Пространствено-акустични параметри a/ Технологични 

помещения 

- Заглушаването на технологичните помещения /студиа, апаратни, кабини/ 

трябва да бъде достатъчно - αср. около 0,35 и честотно равномерно. 

- Средното време на реверберация /Тср. 200 ... 4000 Hz/, което трябва да се 

постигне в отделните категории технологични помещения, в зависимост от 

обема и предназначението им, е: 

обем: ТСР. /200.. .4000 Hz/ 

90 м3 0,28 ±0,05 s 

60 м3 0,25 ±0,05 s 

40 м3 0,22 ±0,05 s 

- За постигане на достатъчна честотна равномерност допустимите 

отклонения от Тср. са: 

За студиа и апаратни с високи 

изисквания ±0,05 s за честоти 200 ... 

4000 Hz +0,25/-0,05 s за ниски честоти 

/80 Hz/ +0,05/-0,10 s за високи честоти 

/8000 Hz/ За помощни апаратни и 

кабини: ±0,08 s за честоти 200 ... 4000 

Hz +0,30/-0,08 s за ниски честоти /80 

Hz/ +0,08/-0,15 s за високи честоти 

/8000 Hz/ 

- За всички апаратни и студиа да се предвидят условия за стереофонично 

прослушване. В две от постпродукционните апаратни /08 и Б101/ - за 5-канално 

прослушване. 
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- Необходимо е да се вземат специални мерки срещу попадането на ранни 

звукови отражения на местата за прослушване /времезакъснение под 15 ms/ с ниво 

по-високо от -10dB спрямо директния звук , срещу възникване на акустични 

дефекти като флатер-ехо, фокусиране и концентрация на отраженията. 

- Във всички технологични помещения да се предвиди цялостна акустична 

облицовка по стените и таваните. 

б/ Редакционни помещения, кабинети, работни стаи, фоайета и 

коридори 

- За създаване на подходящ микроклимат, намаляване смущаването между 

работещите в едно помещение и ограничаване разпространението на смущаващ 

шум и звук в радиодома, е необходимо във всички редакционни помещения, 

кабинети, работни стаи с повече от двама души, предверия, фоайета и коридори, 

да се осигури достатъчно звукопоглъщане - αср. над 0,15 за средни и високи 

честоти /над 500 Hz/. 

В най-общия случай за тази цел е необходимо да се предвидят окачени 

ефективно звукопоглъщащи тавани с коефициент на звукопоглъщане а над 0,80 

за честоти над 500 Hz. 

- При по-детайлната разработка на разположението и технологията на 

работа в отделните редакционни и сервизни помещения е препоръчително да се 

предложат допълнителни мерки като сепариране, локални облицовки и др., с цел 

функционално разделение на отделните сфери на дейност според излъчваните 

звукови нива - прослушване на звукови монитори, високоговорители и т.н. 

- В тези помещения също трябва да се вземат мерки срещу възникването на 

груби акустични дефекти като: флатер-ехо, концентрация на смущаващи 

отражения и др. 

- За помещения със силни източници на смущаващ шум/ машинни, 

работилници/ или през които се разпространява силен шум или звук, да се 

предвидят допълнителни обезшумителни облицовки, с материали, съобразени с 

нивото и спектъра на смущенията - αср. по-високо от 0,25. 

- Подовете във всички помещения и стълбища, без централното фоайе и 

машинното в сутерена, да бъдат обработени с меки износоустойчиви и 

антистатични подови настилки с цел намаляване нивото на ударен звук и 

увеличаване на общото звукопоглъщане. 
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За апаратните и някои студиа е допустимо ограничено използване на твърди 

подови настилки за намаляване износването от подвижни столове. 

- Акустичните облицовки ще бъдат приемани след заключителни 

акустични измервания /време на реверберация/при монтирани врати, прозорци и 

уплътнени инсталационни канали. 

- Проектантът следва да укаже начините за настройка на помещенията до 

постигане на необходимите параметри, а изпълнителят трябва да има нужната 

готовност. 

3.2. Допустими нива на смущаващ шум /табл. 1/ 

Посочени са максимално допустимите ефективни стойности в октавни ленти, 

валидни сумарно за всички пътища на разпространение на смущенията - по и 

покрай климатичните канали, през преградните конструкции като въздушен шум, по 

структурен път, включително и вторично генерирания аеродинамичен шум. 

Шумовите нива ще се контролират във всяко помещение, в точки, 

отдалечени на повече от 1 м от стените, на височини между 1 и 2 м. от пода в 

помещенията със светла височина около 3 м и между 1 и 4 м - в основните 

продукционнистудиа /№1 и №2/, при най-натоварен режим на климатичните 

системи /засмукване + нагнетяване/. В някои случаи /надстройката на студио 2 и 

др./, ще се контролира и звукоизолацията от ударен шум по методиката ISO 140. 

Нивото на шум в пространството около радиодома ще се контролира по фасадите 

на Техническата сграда. 

По допустимите нива на смущаващ шум студиата, апаратните и другите 

помещения в БНР и околното пространство, са групирани в 7 основни нива /табл.1/: 

"А" - основни продукционнистудиа за музика и радиотеатър /№ 1 и № 2/, с 

най-високи изисквания - нормативна крива NR10. 

"В" - всички останали звукозаписни и програмни студиа; основните 

продукционни и постпродукционни апаратни - крива NR15. 

"С" - студийни и монтажно-презаписни апаратни, дикторски кабини и 

репетиционни - крива NR20. 

"D" - помощни технически апаратни - крива NR25. 

"Е" - Студийни предверия, редакционни стаи и кабинети, външно 

пространство около сградите на Радиодома - крива NR35. 

"F" - Обикновени стаи и канцеларии с постоянно работещи хора - крива NR40. 

"G" - Общи трактове, коридори, фоайета и други помещения - крива NR45.
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Допустими нива на смущаващ въздушен шум с постоянен характер в 

помещенията 

Табл. 1 

 

За кратковременни смущения със случаен характер /ударен шум, външен шум, 

проникване на звук и шум от съседни помещения/ се допускат моментни превишения 

до + 10 dB за ниски /63 Hz/ и + 5 dB за високи /над 2000 Hz/ честоти. 

3.3. Критерии за звукоизолация от въздушен шум /табл.2/ 

Стойностите се отнасят за действителната звукоизолация между помещенията, 

като разлика в звуковите ниваIDI,за проникващия звук или шум през преградите, през 

или покрай климатичните канали. 

Определени са при база максимално допустимите нива на шум с постоянен 

характер /табл.1/ с превишения до 10 dB за ниски и 5 dB за високи честоти за 

краткотраен шум или звук със случаен характер. Очакваните максимални звукови 

нива ориентировъчно са показани на табл. 3. Dсp. е определено за честотен обхват 

100...3150 Hz. 

Критерии за звукоизолация от въздушен шум 

Табл. 2 

Категория помещения 
NR 

крива 

Окт. ленти - ср. геом. честоти  

 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz 

" А"-осн. прод. студиа NR10 43 31 21 15 10 7 4 dB 

"В"-други студиа.Ос- 

новнипродукц.апаратни 

NR15 47 35 26 19 15 12 9 “ 

"С"-студ. И монт.презап. 

апаратни, дикторски кабини и 

репетиционни 

NR20 51 39 31 24 20 17 14 “ 

"D''-помощни техн. апаратни NR25 55 44 35 29 25 22 19 
“  

"Е" -ред.стаи и кабинети Студ. 

предверия. Външно пространство 

около Радиодома 

NR35 63 53 45 39 35 32 29 
“  

"F" -обикновени стаи и 

канцеларии 

NR40 67 57 49 44 40 35 33 “ 

"G" -общи трактове, 

коридори,фоайета 

NR45 71 61 54 49 45 42 40 “ 
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 63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz 

Кат."А"-осн.прод.студиа          

-от друго муз. прод. студио I.1 90 59 75 86 93 97 99 98 dB 

  -от муз.прод.апаратни II.1 65 34 50 61 68 72 74 73 “ 

-от др.апаратни и студиа          

III.1 59 28 44 55 62 66 68 67 “ 

-от стаи,коридори,фоайета          

IV.1 49 14 30 44 53 58 60 61 “ 

- отвън V.1 54 30 46 53 56 58 59 61 “ 

Кат."В"-други студиа.          

Осн. продукц.апаратни          

-от муз.продукц.студиаI.2 86 55 71 81 89 92 94 93 “ 

-от муз.продукц.апар.II.2 61 30 46 56 64 67 69 68 “ 

-от др.студиа и апар. III.2 55 24 40 50 58 61 63 62 “ 

-от стаи,коридори, фоайета          

IV. 2 45 10 26 39 49 53 55 56 
“  

- отвънV.2 50 26 42 48 52 53 54 56 “ 

Кат."С"-студийни и мон          

тажни апаратни:дикт. кабини.          

репетиционни          

-от муз.продукц.студиаI.3 81 51 67 76 84 87 89 88 “ 

-от муз.продукц.апар.II.3 56 26 42 51 59 62 64 63 “ 

-от др.студиа и апар.III.3 50 20 36 45 53 56 58 57 “ 

-от стаи, коридори,          

фоайетаIV.3 40 6 22 34 44 48 50 51 “ 

- отвънV.3 45 22 38 43 47 48 49 51 “ 



 

Кат."D"-помошнитехн.          

Апаратни          

-от муз.продукц.студиаI.4 76 47 62 72 79 82 84 83 “ 

-от муз.продукц.апар. II.4 51 22 37 47 54 57 59 58 “ 

-от др.студиа и апар. III.4 45 16 31 41 48 51 53 52 “ 

-от стаи,коридори,          

фоайета IV.4 35 1 17 30 39 43 45 46 “ 

- отвън V.4 40 18 34 39 42 43 44 46 
“  

Кат."Е" - ред.стаи и ка-          

бинети. Студ.предверия          

-от муз.продукц.студиаI.5 66 39 53 62 69 72 74 73 “ 

-от муз.продукц.апар. II.5 41 14 28 37 44 47 49 48 
“  

-от др.студиа и апар. III.5 35 8 22 31 38 41 43 42 
“  

-от стаи,коридори,          

фоайета IV.5 25 
- 

8 20 29 33 35 36 “ 

- отвън V.5 30 10 25 29 32 33 34 36 “ 

Кат. "F''-обикновени стаи          

-от муз.продукц.студиаI.6 61 35 49 58 64 67 69 68 
“  

-от муз.продукц.апар. II.6 36 10 24 33 39 42 44 43 “ 

-от др.студиа и апар. III.6 30 4 18 27 33 36 38 37 “ 

-от стаи,коридори,          

фоайета IV.6 20 
- 

4 16 24 28 30 31 “ 

- отвън V.6 25 6 21 25 27 28 29 31 “ 

Кат."С'-общи трактове,          

коридори.сЬоайета          

-от муз.продукц.студиаI.7 56 31 44 53 59 62 64 63 
“  

-от муз.продукц.апар. II.7 31 6 20 38 34 37 39 38 “ 

-от др.студиа и апар. III.7 25 
- 

14 22 28 31 33 32 “ 

-от стаи,коридори, фоайета          

IV.7 15 
- - 

11 19 23 25 26 “ 

- отвън V.7 20 2 17 20 22 23 24 26 “ 
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Очаквани максимални звукови нива 

Табл. 3 

 

- Звукоизолацията между помещенията и удовлетворяването на критериите ще бъде 

установявано чрез измервания при завършен монтаж на облицовки, врати, прозорци, 

уплътнени преходи на климатични и инсталационни канали. 

  Окт. ленти - ср. геом. честоти   

63 125 250 500 1000 2000 4000 Hz 

Осн.продукционни студиа 102 106 107 108 107 106 104 dB 

Музикални прод. апаратни 87 90 90 90 88 86 82 
“ 

Други апаратни и студиа 81 84 84 84 82 80 76 “ 

Кабини,редакц.места - с        

 

инф. зв. контрола 75 78 78 78 76 74 70 “ 

Коридори,фоайета,раб.стаи 67 70 73 75 74 72 70 
“ 

Отвън 83 86 82 78 74 71 70 
“ 


