
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
гр.Сунгурларс, обл.Бургас,ул.“,Георги Димитров” Ле 2

тел: 05571/5063; факс:5585; е-ша11:КтегзцпдцПагеФаьх/фд

ЗАПОВЕД
м Чата./АФГ...?/. .1...2022г.

На основание: чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местнотосамоуправление и местната администрация иВъв връзка с: чл. 7 и чл. 8 от Наредба за опазване на обществения ред на териториятана Община Сунгурларе, във връзка с чл. 9, чл. 35, чл. 48, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 1, т. 6,от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,С ЦСЛ недопускане на ИНЦИДСНТИ И ЗЛОПОЛУКИ ПРСЗ КОЛСДНИТЕ И НОВОГОДИШНИпразници,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Търговията на фойерверки, бомбички и други подобни изделия от търговци, втърговските обекти на територията на Община Сунгурларе, без надлежно разрешениеза търговия, необходимо за съответния вид изделия.
2. Търговия на фойерверки, бомбички и други подобни изделия от търговци и наместа, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на горепосоченитеизделия, както и на такива с изтекъл срок на годност.
3. Търговия и употребата на пиротехнически и други гърмящи и пожароопаснистоки, както следва:

6) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен наопасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито вобособени пространства. на и от лица под 16 години;
в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голямастепен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства ичието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. на и от лица под 18 години.



4. Забранявам употреба на фойерверки, бомбички и други подобни изделия,закупени или самоделно направени на обществени места територията на ОбщинаСунгурларе, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на учебнизаведения, социални домове, храмове.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по съответния нормативен ред.
Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ наПолицията - Сунгурларе, Ст. инспектор „ТТСД“ при Община Сунгурларе , Кметове икметски наместници за сведение и изпълнение

Изготвил: Д.](амшева
ст. инспектор „ТТСД“


