№
по
ред
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

РСПБЗН -Айтос
Провеждане на дарителска кампания сред служителите в
помощ на непълнолетните деца на загиналите при изпълнение РСПБЗН-Айтос
на служебния си дълг огнеборци.

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

до 04.09.2020г.

Ритуал по полагане на венци от настоящи и бивши служители РСПБЗН гр.Айтос,
11.09.
на паметната плоча на Стефан Цонев загинал при изпълнение ул.”Славянска”
18:30 ч.
на служебния дълг.
13А
ХХ-та традиционна среща-беседа на действащи служители и
бивши служители ветерани от РСПБЗН-Айтос.
Изнасяне на информация пред местните медии (в-к „Народен
приятел” и радио „Айтос”) за смисъла и ефективността на
мерките за недопускане на пожари и ограничаване на
последствията от тях, както и формите за съдействие от страна
на населението при потушаването на възникналите в
поземления и горски фонд пожари.
Среща с ръководители на учебни и детски заведения за
набелязване на допълнителни мероприятия за осигуряване на
пожарната безопасност преди началото на учебната 2020/2021
година.

1.6.

Дни на отворените врати

1.7.

Приемна за граждани с открита телефонна линия

Ангажирани с
провеждане на
дейностите длъжностни
лица
всички служители
РСПБЗН-Айтос

от

настоящи
и
бивши
служители,
граждани,
представители
на
местната власт
20 служители и 12 бивши
служители-пенсионери

гр.Айтос
ресторант „Аетос”

11.09.
19:00 ч.

гр. Айтос

14.09
10:00 часа

Н-к РСПБЗН

Община Айтос

14.09
14:00 часа

Н-к РСПБЗН, служители
по ДПК и ПД

РСПБЗН
гр.
Айтос,
ул.
”Славянска” 13А,
0558 22310
0558 22310
email:

14-18.09 от 09:00- Николай
Преснаков16:00 часа
инспектор V ст. в
РСПБЗН-Айтос
14-18.09. 09:00- Ръководители
ДС
и
12:00 часа
служители ДПК и ПД в

1.8.

1.9.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6
3.
3.1.

Демонстративно занятие за ликвидиране на пожар и евакуация
на застрашени граждани в Етнографски комплекс Генгер“
гр.Айтос. Забавни игри с учащи.
Участие на представителен отбор на РСПБЗН-Айтос в
международен благотворителен турнир по минифутбол за
служители на МВР за купата на СФК „Свети Никола“
01РСПБЗН – Бургас
Ден на отворените врати в сградата на 01 РСПБЗН – Бургас

rspbzn_aitos@mvr.
bg
етнографски
комплекс „Генгер“ 17.09.
гр.Айтос,
ул. 10:00 - 12:00 часа
„Паркова“№60
гр.Бургас,
сп.
площадка
18-20.09.
„Славейков“

РС ПБЗН - Бургас

УПБЗН – Созопол
Ден на отворените врати в сградата на У ПБЗН – Созопол и У
УПБЗН
–
М.
ПБЗН М. Търново
Търново
Откриване сградата на У ПМЗН-Созопол към 01РЗПБЗН – У ПБЗН – Созопол
Бургас след извършен ремонт по програмаТГС България Турция
ПТЗ в сградата на факултет по «Обществени науки» към К-с «Славейков»”
Университет «Проф. д-р Асен Златаров» , с цел показване
възможностите на структурата и разясняване на студентите
възножността за включване в доброволни формирования.
Празнична вечеря за служителите от ПБЗН
Приморски паркресторант-”Ла вие”
Участие на служители от 01РСПБЗН-Бургас в благотворителен К-с «Славейков»”
турнир по футбол.
Сектор ПБС Летище Бургас
Дни на отворените врати
Сграда на Сектор
ПБЗН
Летище
Бургас вътр. тел.

РСПБЗН-Айтос
Николай
Преснаков,
служители от ДС в
РСПБЗН-Айтос-6,
Н-к РСПБЗН

Началник група ДПК и
14 и 15.09.2020г.
ПД
мл.
инспектори,
10.00.ч. до 12.00
инспектори на участъци
ч.
14.09.2020 г.
Началници на участъци
10.00.ч. до 12.00
Мл. инспектори
ч.
10.09.2020г.
Началник на 01 РСПБЗН
- Бургас
14.09.2020г.

служители на
ПБЗН-Бургас

14.09.2020г.

Началник 01 РСПЗНБургас
Служители на ОДМВР,
ПБЗН и др.

18 и 19.09.2020 г.
от
14.09
18.09.2020г.
от 10:00ч.

до
до

Н-к
Сектор
Летище Бургас

01

РС

ПБЗН

3.2.

3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
5.

5.1.

5.2.

Провеждане на информационни срещи и беседи, свързани с
осигуряването на ПБЗН;

5345
Сграда
ПБС
Бургас
5349
Сграда
ПБЗН
Бургас
Двора
Бургас

11:30ч.
на Сектор от
14.09
до
Летище 18.09.2020г.
Н-к
Сектор
ПБЗН
вътр. тел. от 14:00ч. до Летище Бургас
15:00ч.
на Сектор
Личен състав на Сектор
Летище Срок 04.09.2020г.
ПБЗН Летище Бургас

Популяризиране на постоянно действащото подпомагане на
децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния
си дълг служители на МВР чрез благотворителност
Отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение
в РДПБЗН от
14.09
до Служители на Сектор
на служебните си задължения колеги.
18.09.2020г.
ПБЗН Летище Бургас
РСПБЗН – Карнобат
Дни на отворените врати и прием на граждани в РСПБЗН
РСПБЗН
– от 14-ти до 18-ти Началник
РСПБЗН,
Карнобат
септември 2020 г инспектор ДПК и ПД,
НДС
Организиране на демонстративна футболна срежа между Градски
стадион 14.09.2020 г.
Служители на РСПБЗН –
служители на РСПБЗН – Карнобат и РУ – Карнобат
Карнобат
Карнобат
Разпространение на информационно – разяснителни материали РСПБЗН–
от 14-ти до 18-ти Началник РСПБЗН
септември 2020 г
Карнобат;Община
Карнобат
Провеждане на традиционната кръгла маса с целият състав на РСПБЗН
– 14.09.2020 г.
Служители на РСПБЗН –
РСПБЗН
Карнобат
Карнобат
РСПБЗН Несебър
От 14 до 18
Началник РСПБЗН
септември
Служителите
на
Дни на отворените врати. Приемни за граждани, откриване на
От 10:00 до 12:00
РСПБЗН-Несебър
ненормиран работен ден
отворени телефонни линии и страници в социални мрежи.
часа
Служителите
от
От 14:00 до 16:00
дежурната смяна
часа
Популяризиране, чрез местните средства за информация на
От 14 до 18 Началник РСПБЗН
доброволчеството, иновативни практики, повишаващи нивото РСПБЗН-Несебър
септември, според Служителите
на
на ПБЗН, страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР
текущите
ненормиран работен ден

5.3.

5.4.
6.
6.1.
6.2.

6.3

6.4
7.

(http://www.nspbzn.
mvr.bg),
информационния
сайт
(http://pojarna.com), електронното издание на списанието „SOS
112”.
Обявяване на необходимостта от постигане на споразумения и
партньорства, за подкрепа и реализация на конкретни
дейности, повишаващи информираността и културата на
населението по отношение на ПБЗН.

РСПБЗН-Несебър

Разпространение на информационно-разяснителни материали,
свързани с превантивни мерки и правилно поведение за защита РСПБЗН-Несебър
при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.
РСПБЗН Поморие
Приемна за граждани

Сграда на РСПБЗНПоморие
Публикуване на материали, свързани с пожарната безопасност facebook.com
–
в социалните мрежи
група на РСПБЗНПоморие
Провеждане на конкурс за детска рисунка „С очите си видях Детски градини в
бедата“
гр.Поморие,
гр.Каблешково
и
гр.Ахелой
Провеждане на демонстрационно занятие в двора на СУ“Иван СУ“Иван
Вазов“
Вазов“ гр.Поморие
гр.Поморие

От 14 до 18
септември, според
текущите
ангажименти
От 14 до 18
септември, според
текущите
ангажименти

Началник РСПБЗН
Служителите
на
ненормиран работен ден
Началник РСПБЗН
Служителите
на
ненормиран работен ден

14-18.09.2020г.
09:30-11:00ч.
14-18.09.2020г.

Началник РСПБЗН
Служители ДПКПД
Началник РСПБЗН

14-18.09.2020г.

Служители ДПКПД
Директори на ДГ

14.09.2020г.
13:00ч.

Началник
на
ДС;
Служители
ДПКПД;
Директор на СУ“Иван
Вазов“

РСПБЗН Приморско

7.1.

Дни на отворените врати

7.2.

Приемни за граждани, открити телефонни линии

7.3.

ангажименти

РСПБЗН
Приморско

РСПБЗН
Приморско
Провеждане на кръгли маси, дискусионни и информационни Адм.сграда

14.09-18.09
10.00-12.00
и Служители от ОДЧ
14.00-17.00
15.09
Началник РСПБЗН
(13.00 – 16.00 ч)
18.09. - 11.00 ч
Общинска

срещи

7.4.
8.

Повишаване на културата по въпросите на ПБЗН
- Посещение в ОДЗ Русалка гр.Приморско
- Посещение в ОДЗ Русалка/клон Китен гр.Китен
РСПБЗН – Средец
Дни на отворени врати в РСПБЗН - Средец

Община
Приморско
РСПБЗН
Приморско

РСПБЗН - Средец

17.09. - 09.30 ч

администрация,
РДГ, МВР и др.
Мл.инструктор ДПК
Служители от ОДЧ

Н-к
РСПБЗН,
8.1.
НДС,мл.инспектор
ДПКПД
Организиране на разяснителна кампания сред населението чрез РСПБЗН – Средец
Кмет на община Средец,
разпространението
на
брошури,
флаери,
листовки
и
др.
8.2.
Община Средец
Н-к
РСПБЗН,
НДС,
мл.инспектор ДПКПД
Демонстриране пред обществото на тактико – технически площад
15.09.2020г.
от Н-к
РСПБЗН,
НДС,
способности на силите и средствата за реагиране при пожари, “България“№8
в 10:00ч
служители
бедствия
и
извънредни
ситуации
8.3.
гр.Средец
осъществяващи ПСГД в
РСПБЗН
–
Средец,
мл.инспектор ДПКПД
Организиране на дарителска кампания в помощ на децата на РСПБЗН - Средец
До 04.09.2020г.
Н-к
РСПБЗН,
НДС,
загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители от
служители
ГДПБЗН
и
други
служители
по
социални
и
здравословни
8.4
осъществяващи ПСГД в
причини, и превеждане на средствата по банков път
РСПБЗН
–
Средец,
мл.инспектор ДПКПД
Провеждане на срещи с ветерани и бивши служители от РДПБЗН - Бургас
14.09.2020г.
от Началник РСПБЗН 8.5
органите за пожарна безопасност
16:30ч.
Средец
Провеждане на публични срещи с представители на органи на Община
Средец, 15.09
– Кмет на община Средец,
държавната
власт
и
местно
самоуправление
и
открити
8.6
РСПБЗН - Средец
18.09.2020г.
Н-к
РСПБЗН,
НДС,
дискусии по въпроси свързани с пожарната безопасност
мл.инспектор ДПКПД
9.
РСПБЗН - Царево
15.09
18.09.2020г.
от
09:30ч. – 12:00ч.
14.09
–
18.09.2020г.

9.1.
9.2.
9.3.

Дни на отворените врати; Приемни за граж-дани, открити
телефонни линии, страници в социални мрежи;
Демонстриране пред обществото на тактико – технически
способности на силите и сред-ствата за реагиране при пожари,
бедствия и извънредни ситуации;
Поздравителен концерт на децата от ЦДГ Царево.

РСПБЗН

12,13 и 15.09. от
16 - 10:00 часа
сцена 14.09.16 - 10:00
часа

Морска
Царево

Морска
Царево
Демонстрационно състезание между двойки под надслов – Морска
„Татко и аз огнеборци”
Царево

сцена 14.09.16 часа
сцена 14.09.16 часа

9.4.
Изложба на детски рисунки на пожарна тематика.

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

ЦДГ Ален
Царево

Другарска среща с пенсионирани служители от РСПБЗН РСПБЗН
Царево
02 РСПБЗН – Бургас
Провеждане на работна среща с кметския екип и дискусия Кметство
относно дейността и обучението на ДФ в областта.
Камено

Служители на РСПБЗН
Царево
Служители на РСПБЗН
Царево

10:30 Преподаватели в ЦДГ

11:00 Общинска
администрация, РУП, ГС
Царево, ГС Кости ,
представители
на
местния бизнес
мак 15.09.16 г.- 10.00 Служители на РСПБЗН
часа
Царево
Преподаватели в ЦДГ
14.09.16 – 19:00 Служители на РСПБЗН
часа
Царево

община 16.09.2020 г.
Началник
Втора
от 13.30 ч. до РСПБЗН, началници на
14.00 ч.
групи

Организиране на съвместно занятие с доброволците на общ. с. Русокастро
В периода
Камено.
Ден на отворени врати в сградата на
Втора РС ПБЗН - 14.09 - 18.09.2020
РСПБЗН - Бургас
Бургас
г.
от 10.00 ч. до
12.00 ч.
Ден на отворени врати в сградата на
ПБЗН - Камено
14.09 - 18.09.2020
ПБЗН - Камено
г.
от 10.00 ч. до
12.00 ч.

Началник група ПГСД
Н-к служба, Н-ци на
групи,
инспектори,
мл.инспектори
Служители на изнесените
екипи в гр. Камено

Тиймбилдинг за сплотяване на колектива
10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

Отслужване на неделната
служителите от ПБЗН

Предстои
уточняване

църковна служба за здраве на Храм Свети Георги
победоносец
гр.
Камено
Отразяване на ''Седмицата на пожарната безопасност'' на сайта Информационни
на Общини.
сайтове
Публикуване на програмата и други информационни Страница
на
материали на фейсбук страницита на Втора РСПБЗН
социалната мрежа
Фейсбук:
Втора
РСПБЗН-Бургас
Провеждане на благотворителна кампания по събиране на Сграда РСПБЗН
средства за деца на загинали при изпълнение на служебния си
дълг пожарникари.

18.09.2020 г.
09.00 ч.

Служители на
ПБЗН-Бургас

02

РС

В периода

Началник група ДПК

14.09-18.09.2020
г.
14.09-18.09.2020
г.

Инспектори в група ДПК

За периода

Служители
РСПБЗН

Инспектори в група ДПК

от

Втора

