№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Провеждане на дни на отворените врати с
възможност за извършване на демонстрации на
оперативни дейности и разясняване на мерки
за пожарната безопасност и защита при
бедствия.

МЯСТО
3.
1.1. РСПБЗН и сектор СОД
– Благоевград, Група ОЦ:
гр. Благоевград, ул. “Полк.
Кирил Чамишки” № 3, тел.
073867284; 073867255

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица

4.
5.
от 08:30 ч. до 17:30 ч. Началник на РСПБЗН
за периода 14.09. Началник на сектор СОД
18.09.2020 г;
Началник на група ОЦ
Служители РСПБЗН

1.2. РСПБЗН – Гоце
от 08:30 ч. до 17:30 ч.
Делчев: гр. Гоце Делчев, ул. за периода 14.09. “Отец Паисий” № 2,
18.09.2020 г;
Тел. 0751 / 60 112

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

1.3. РСПБЗН – Сандански:
гр. Сандански, ул. „Първи
май” № 2, тел. 0746 /
867160

от 10:00 ч. до 17:30 ч.
за периода 14.09. 18.09.2020 г;

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

1.4. РСПБЗН – Петрич: гр.
Петрич, ул.„Христо Ботев”
№ 3,

от 09:30 ч. до 12:00 ч.
за периода 15.09. 18.09.2020 г;

1.5. РСПБЗН – Банско: гр.
Банско ул. „България” № 7

от 10:00 ч. до 12:00 ч.
за периода 15.09. 18.09.2020 г;

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

Тел. 0749 / 867892
1.6. РСПБЗН Разлог: гр.

Разлог, у, тел. 0747 /
867761

за периода 14.09. 18.09.2020 г;

1.7. УПБЗН-Якоруда: гр.
Якоруда
2.

Осъществяване на широка предварителна
разгласа на предвидените мероприятия чрез
средствата за масово осведомяване от областта
(радия, кабелни телевизии, местни
ежедневници и др. печатни издания)

3.

Поднасяне на венци и отдаване почит към
служителите, загинали при изпълнение на
служебния си дълг:

Радио „Бела”, Радио „Вега”, до 15.09.2020 г;
Радио „Дъга”, Радио „Гея”,
Радио „Бумеранг” Радио
“Благоевград” и др.
Фейсбук страница на
РДПБЗН - Благоевград
3.1 РСПБЗН - Разлог: пред
от 10:00 ч. на
паметника на загиналите
15.09.2020 г.
при изпълнение на
служебния дълг при гасене
на горски пожар в м.
“Бетоловото-Църнако”;

Началници на РСПБЗН
Началник на сектор ПКД

3.2 РСПБЗН – Банско : пред от 10:00 ч. на
паметника на загиналите
16.09.2020 г.
при изпълнение на
служебния дълг при гасене
на горски пожар в м.
“Бетоловото-Църнако”;

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

3.3 РСПБЗН– Гоце Делчев:
пред паметника на
загиналия при изпълнение
на служебния си дълг
пожарникар Юсев, в гр.
Гоце Делчев;

от 09:30 ч. на
11.09.2020 г.

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

3.4 РСПБЗН – Благоевград:
Поднасяне на цветя пред
От 11:00 ч. на
паметника на загинялия при 11.09.2020 г.

РДПБЗН
Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

изпълнение на служебния
си дълг полк. Кирил
Чамишки – пред сградата
на РСПБЗН – Благоевград
3.5 РСПБЗН– Сандански:
пред паметната плоча на
загиналия при изпълнение
на служебния си дълг
пожарникар Васил Тасев,
гр. Сандански;

4.

Провеждане на демонстрационни пожаротактически занятия с проиграване на
плановете за евакуация в следните обекти:

от 10:00 ч. на
16.09.2020 г.

4.1. РСПБЗН – Разлог:. в ДГ от 10:00 ч. на
„Д-р Е. Астинова“, гр. 14.09.2020 г.
Разлог;
4.2. РСПБЗН – Разлог:. в от 11:00 ч. на
ОДЗ, гр. Якоруда;
14.09.2020 г.
4.3. РСПБЗН – Сандански:
в ДГ “Пролет“, гр.
Сандански.

5.

Организиране на приемни с открити телефони
за контакт с граждани.

от 10:00 ч. на
15.09.2020 г.

от 10.00 ч. на 15.09. и
4.4. РСПБЗН – Банско : ДГ 16.09.2020 г.
„Здравец”, гр. Банско.
5.1. РСПБЗН – Благоевград:
14-18.09.2020 г.
в сградата на РСПБЗН –
от 09:30 ч. до 12:00 ч.
Благоевград, открити линии
за връзка: 073-8-67-255;
073-8-67-517; 073-8-67-629;

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

Началник на УПБЗН
Служители УПБЗН
Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН
Началник на РСПБЗН
Служители РСПБЗН
Началник на РСПБЗН
Началник група ПГ и СД

5.2. РСПБЗН – Банско: в
сградата на РСПБЗН,
открита линия за връзка –
0749/ 88-430;

15-18.09.2020 г.
Началник на РСПБЗН
от 14:00 ч. до 17:00 ч.

5.3. РСПБЗН – Разлог и
УПБЗН – Якоруда: на тел.
0747 – 80363 в сградата на
РСПБЗН – Разлог. За
УПБЗН – Якоруда открият
телефонен номер е 074422221;

15-18.09.2020 г.
от 09:30 ч. до 12:00 ч.

5.4. РСПБЗН – Гоце
Делчев: в сградата на
РСПБЗН, открит телефонен
номер: 0751/ 60 112;

15-18.09.2020 г.
от 09:30 ч. до 12:00 ч.

Началник на РСПБЗН

14-18.09.2020 г.
от 10:00 ч. до 17:30 ч.

Началник на РСПБЗН

5.5. РСПБЗН – Сандански:
в сградата на РСПБЗН на
тел. 0746/ 22016,
5.6. РСПБЗН – Петрич: в
сградата на РСПБЗН,
открит телефонен номер:
0745/ 2-20-16.
5.7. РДПБЗН – Благоевград
- кабинетите сградата на
ОДМВР – Благоевград,
открити телефонни линии:
073/ 67 220 и 073/ 67 568.

Началник на РСПБЗН
Началник на УПБЗН

15-18.09.2020 г.
от 09:30 ч. до 12:00 ч.

15-18.09.2020 г.
от 09:30 ч. до 12:00 ч.

Началник на РСПБЗН

Началници на сектори в РДПБЗН

6.

Провеждане на тържествени събрания и срещи
с ветерани и бивши служители от органите за
пожарна безопасност и защита на населението.

В сградите на съответните
районни служби:
РСПБЗН – Сандански

Началници на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

РСПБЗН – Банско
От 14-18.09.2020 г.
РСПБЗН – Петрич
7.

Провеждане на тържествено събрание с
прочитане на поздравителни адреси и заповеди
за наградени служители от РСПБЗН,

В сградите на съответните
районни служби.

От 14-18.09.2020 г.

Началници на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

8.

Организиране на дарителскa кампания в
помощ на децата на загиналите при
изпълнение на служебния дълг служители от
ГДПБЗН.

В сградите на съответните
районни служби.

До 04.09.2020 г.

Началници на РСПБЗН
Служители РСПБЗН

9.

Популяризиране на МПО „Млад огнеборец”
чрез срещи с преподаватели от основните
училища в областта.

Учебни заведения

14-18.09.2020 г.

Началници на РСПБЗН
Служители на РСПБЗН

10.

Провеждане на срещи с детски групи от
учебни и детски заведения с цел
популяризиране на професията „пожарникар”.

РСПБЗН – Гоце Делчев
РСПБЗН - Петрич

14-18.09.2020 г..

Началници на РСПБЗН
Служители на РСПБЗН

11.

Публикуване на материали свързани с
историята на РСПБЗН – Разлог.

В интернет сайта на общ.
Разлог.

14-18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН

12.

Популяризиране, чрез местните средства за
масова информация и органите на местната
власт на:
- страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР
(http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния
сайт (http://pojarna.com); фен-страницата на
ГДПБЗН – МВР във facebook „Пожарна

Служители на РСПБЗН
от 14.09. до
18.09.2020 г.

Медии

безопасност и защита на населението“
- свободно разпространяваното в интернет
електронно издание на списанието „SOS 112”,
- Доброволчеството - изисквания и критерии
към бъдещите доброволци, обществените
ползи от доброволчеството, идеи и ценности –
уважение на другия, отговорност, солидарност
и съпричастност, навременна взаимопомощ и
т.н
13. Провеждане на работна среща със състава на
ДФ-Кресна и ръководството на общината с цел
популяризиране пред обществото на
доброволчеството и даване на гласност на
дейността на местното формирование
14.

Отслужване на църковнаслужба за здраве.

15.

Поход от хижа „Вихрен“ до хижа „Беговица“

ОбА – Кресна

17.09.2020 г. от 10:00
ч.

Началник на РСПБЗН
Служители на РСПБЗНСандански
Служители на ОбА - Кресна

Сградата на РСПБЗНРазлог
НП Пирин

14.09.2020 г. от 14.00
ч.
12.09. – 13.09.2020

Началник на РСПБЗН
Началник на РСПБЗН-Банско
Служители на РСПБЗН

