
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 851 
  
Взето с Протокол №54  от заседание на Общински съвет гр. Септември 
проведено на 29.10.2014г. 
 
 

Относно:  Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и 
осигуряване на обществения ред на територията на Община 
Септември 

 
Общински съвет – Септември, след като обсъди предложението на Кмета 

на Общината  установи, че на основание чл.26 от Закона за нормативните 
актове проектът за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и 
осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември е 
публикувана на сайта на общината и в 14-дневен срок от публикуването му в 
общинска администрация не са постъпили предложения и становища.  

С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22 от Закона 
за защита от шум в околната среда и  след станалите разисквания,         

Р Е Ш И: 
 

1. Създава се нов чл.9а: „За осигуряване на условия за спокойствие, труд 
и отдих на гражданите, както и за  осигуряване подгранични нива на шум в 
тихите зони  и урбанизираните територии, се забранява вдигането на шум над 
граничните стойности, регламентирани в Приложение № 3”. 

2.  Допълва Приложение №3 към чл.9а 
3. Изменя текста на чл.40 по следния начин: „Който наруши разпоредбата 

на чл.9а се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лева или с имуществена 
санкция в размер от 500 до 1000 лева.” 

 
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към чл.9а 
 

Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и 
устройствени зони и урбанизираните територии и извън тях 

 

№ Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво 
на шума, dB (А) 

 

ден вечер нощ 

1 2 3 4 5 

1. Жилищни зони и територии. 55 50 45 

2. Централни градски части. 60 55 50 

3. Територии, подложени на въздействието на 
интензивен автомобилен трафик. 

60 55 50 

4. Територии, подложени на въздействието на 
релсов железопътен и трамваен транспорт. 

65 60 55 

5. Територии, подложени на въздействието на 
авиационен шум. 

65 65 55 



6. Производствено-складови територии и зони. 70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих. 45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми. 45 35 35 

9. Зони за научноизследователска и учебна 
дейност. 

45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите. 40 35 35 

      

 
 
 
 
 
 
Общ брой на общинските съветници:     21  
Присъствали:                                                     14  
Гласували:             14 
“ЗА”          14 
“ПРОТИВ”            0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”         0 
 
 
 
 
ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


