ОБЩИНА РАДНЕВО- ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

З А П О В Е Д

гр. Раднево,

/?7с..12.2013г.

Н а основание чл.44,ал.2 във връзка с чл. 44,ал.1,т.2т.и т.4 от
ЗМСМА, чл.65,ал 1,т.З от Закона за защита при бедствия, за опазване на
обществения ред през Коледните и Новогодишните празници в общината

НАРЕЖДАМ
1. РУПолиция" - гр. Раднево, кметовете и кметските
наместници да предприемат необходимите мерки за организиране на
наблюдение и при необходимост въведат дежурства през време на празниците.
2. В общинска администрация да се организира дежурство на разположение.
3. Да се организира надеждна охрана на административните и
стопански сгради, складови райони, пощите, далекосъобщенията, водоемите за
питейна вода,язовирите и др.
4. РУПолиция"- гр. Раднево да предприеме мерки за
предотвратяване на престъпления и други произшествия в населените и извън
населените места и обектите от националното стопанство. Да се организира
безопасността на движение по улиците и пътищата на общината за празниците.
5. РС "ПБЗН" да извърши проверки по състоянието и
готовността на противопожарните уредби и съоръжения,автоматичните и
пожароизвестителни и гасителни инсталации и пожарните хидранти и дадат
необходимите препоръки по предотвратяване на предпоставките за пожари по
празниците.
6. В навечерието на празниците, неизразходваните взривни
вещества и силно действащи отрови да се приберат в складовете, а същите да
се осигурят с надеждна охрана.
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7.
Кметове и кметски наместници да осигурят своето
непрекъснато оповестяване, а при необходимост от доклади да използват
създадената информационна система.
8. В държавните предприятия, фирмите и учрежденията да се
повиши сигурността чрез усилване на охраната и денонощно дежурство
/наблюдение/ от оперативни групи. Електрозахранването да се прекъсва при
напускане на работните места / да се включва само дежурно осветление/.
9. „В и К" и „ Е\ЧМ " на територията на община Раднево да
имат в готовност дежурни групи за отстраняване на възникнали аварии.
10. Медицински център и Центъра за спешна медицинска
помощ да създадат необходимата организация на своите дежурни екипи и да
имат готовност за увеличаване на своите екипи / при необходимост /.
11. Снегопочистването да се извършва от фирмите по предварително създадената организация и разчети.
12. При усложняване на метеорологичните условия да има
готовност за привеждане в изпълнение Плана за защита при бедствия на
община Раднево.
13. За предприемане на превантивни мерки с цел запазване
спокойствието на гражданите, недопускане опорочаването на празниците и в
съответствие с изискванията на Наредба № 1 за обществения ред в община
Раднево ЗАБРАНЯВАМ:
а/ използването на огнестрелно,газово и пневматично оръжие
/ чл. 4, ал.1/;
б/
използването
на
пиротехнически
съставки
/
пиротехнически изделия, съдържащи пиротехнически съставки, енергията на
които при привеждане
в действие създава светлинен, звуков, димен,
газоотделящ, движещ или взривен ефект, батерии, пакети, бомбички/ и
взривоопасни материали / чл. 4, ал.2 /;
в/ допускането на лица, носещи огнестрелно, хладно, газово
или пневматично оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени
места / задължение на отговарящите за пропускателния режим, чл. 4, ал. 3/;
г/ неприличните изрази, оскърбително отношение и
държание към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване на
публични места и други действия, с които се нарушава обществения ред и
спокойствие / чл. 5, ал.1, т.1
д/ продажба на пиротехнически средства / ракети, пиратки,
бомбички и други/ извън определените за това места / чл. 5, ал.1, т. 5/;
14.
Категорично ЗАБРАНЯВАМ продажба на пиротехнически средства / ракети, пиратки,бомбички и други/ на малолетни и
непълнолетни / чл. 5, ал. 1, т.6/.

15. За констатирани нарушения по т.11 и т. 12, нарушителите
да бъдат санкционирани по чл. 4, ал. 4 и чл.5, ал. 3 от Наредба № 1 за
обществения ред в община Раднево.
Заповедта ми да се доведе до знанието на заинтересованите
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
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