№
по
ред
1.

1.

ДЕЙНОСТИ
2.

Дни на отворените врати, приемни за
граждани, открити телефонни линии,
страници в социални мрежи.

МЯСТО
3.
Първа РСПБЗН – Варна,
бул. Сливница” № 159,
тел. 052/553701
Втора РСПБЗН – Варна,
бул. „Първи май” № 46;
052/370 958
Организиране на приемна
за граждани (служители)
на Летище Варна, Трета
РСПБЗН – Варна,
Тел. 052/573589
РСПБЗН – Провадия, гр.
Провадия, ул. „Патриарх
Евтимий” № 1
гр. Девня, Промишлена
зона – юг, площадката
пред “Солвей Соди” АД,
Сградата на РСПБЗН –
Девня, отворена
телефонна линия
0894651476 – гл.
инспектор Николай
Георгиев и 92323 състав
на службата, електронна
поща:
rspbzn_devny@abv.bg
РСПБЗН Долни чифлик05142/23 52

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4.

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица
5.

18.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Ст. инспектор и инспектор от
група ПГ и СД

16.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Дежурната смяна

15.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Служители на Трета РСПБЗН Варна

15.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч

Началник РСПБЗН – Провадия и
състава на ДС в РСПБЗН Провадия

16.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Всички служители от РСПБЗН Девня

16.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Началник РСПБЗН – Долни
Чифлик,

УПБЗН Бяла - 05143/20
35

РСПБЗН - Дългопол, гр.
Дългопол, ул. ,,Георги
Димитров № 4”, тел.
0517/22180
гр. Вълчи дол, ул. “Ал.
Стамболийски” № 44ª,
Сградата на РСПБЗН –
Вълчи дол, 0894651497 –
Димитър Димитров
Сектор СОД – гр.Варна
кв.”Аспарухово”,
м-ст „Малка Чайка”
тел. 052 370911

ОДЗ „Мечо Пух” – гр.
Долни Чифлик, ул.
„Тича” № 41
2.

15.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Командира на екип и Дежурната
смяна

15.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Инспектор ДПК и ПД и
Дежурната смяна

17.09.2020 г.
от 09.00 до 11.30 ч.

Ръководител на дежурна смяна

17.09.2020 г. 09.00 ч

Провеждане на демонстративни занятия за
евакуиране на деца и гасене на пожар
Филиал № 5 на ОДЗ
„Мечо Пук”, гр. Долни
Чифлик”, ул. „Лонгоз” №
30

3.

Инспектор ДПК и ПД,
Мл. инспектор ДПК и ПД,
Началник УПБЗН,
Началник на ДС

Демонстративно провеждане на обучение и

ДГ ,,Детелина”, гр.

17.09.2020 г. 10.00 ч

17.09.2020 г.

Началник РСПБЗН – Долни
Чифлик,
Инспектор ДПК и ПД,
Мл. инспектор ДПК и ПД,
Началник УПБЗН,
Началник на ДС
Началник РСПБЗН – Долни
Чифлик,
Инспектор ДПК и ПД,
Мл. инспектор ДПК и ПД,
Началник УПБЗН,
Началник на ДС
Дежурната смяна на РСПБЗН 2

4.

5.

6.

занятие с персонала и провеждане на игри с
децата от ДГ ,,Детелина” гр. Дългопол с
тематика в областта на ПБЗН с ПА Рено Д с
ДК№ В723ВХ
Провеждане на работна среща с кметовете
на общините Аврен и Белослав за
обсъждане на взаимодействието и
набелязване на съвместни инициативи за
осъществяване на превантивна дейност,
както и привличане на общественото
внимание върху въпросите на пожарната
безопасност в района. Популяризиране и
отразяване на „Седмицата на пожарната
безопасност” в социалните мрежи и
местните вестници.

5
Демонстрация
на работата със
специализирана пожарна техника

Провеждане и отразяване в медиите на
кръгли маси, дискусии и информационни
срещи, беседи, форуми и др. подобни с
представители на местната изпълнителна
власт, бизнеса и обществеността по
въпросите на превенция и защита на
населението при пожари и бедствия

Дългопол, ул. „Георги
Бенковски” № 17

Кметствата на гр.
Белослав и с. Аврен

от 10.00 до 11.00 ч.

Дългопол
Ръководството и персонала на
ДГ,, Детелина” гр. Дългопол

на 14.09.2020 г.
10.00 ч. в гр. Белослав
11.00 ч. в с. Аврен

Началник Втора РСПБЗН –
Варна
0894 651 368
Инспектор ДПК и ПД

Площад „Антон Новак” –
входа на Морската
градина - Варна
Плаца на Втора РСПБЗН
– Варна, бул. „Първи
май” № 46; 052/370 958

13.09.2020 г.
от 17.00 до 19.00 ч.

Паркинга на градски
стадион гр. Аксаково

16.09.2020 г.
от 10.00 ч.

Служители на Трета РСПБЗН –
Варна и доброволци от ДФ
„АКСАКОВО”

гр. Девня, Промишлена
зона – юг, площадката
пред “Солвей Соди” АД,
Сградата на РСПБЗН –
Девня

15.09.2020 г. от 10.30 ч.

Началник РС ПБЗН – Девня

15.09.2020 г. - 17.09.2020 г.
от 10.00 ч.

Личен състав на РДПБЗН – Варна
и доброволци от ДФ „Варна”
Служители от дежурната смяна
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7.

8.

9.

10.

Интервю с медиите по актуални въпроси,
касаещи пожарната безопасност.
Провеждане на среща с ветерани и
пенсионирани служители от районната
служба,
8
с цел ангажирането им в
разяснителната дейност и оказване помощ
за изпълнение на задачите стоящи пред
органите на ПБЗН.
Срещи с ветерани и бивши служители на
РСПБЗН - Провадия
Провеждане на работни срещи с
представителите на местната власт,
неправителствени организации и СМО за
обсъждане на проблеми на пожарната
безопасност, въпроси на взаимодействието
и набелязване на съвместни инициативи за
осъществяване на превантивна дейност,
популяризиране на доброволчеството и
пожарникарската професия сред
населението

Сградата на РДПБЗН –
Варна, бул. „Сливница”
№ 159
Тел. 052/500 561
Първа РСПБЗН – Варна,
бул. „Сливница” № 159
Трета РСПБЗН – Варна,
Летище Варна
Тел. 052/573589
РСПБЗН – Провадия, гр.
Провадия, ул. „Патриарх
Евтимий” № 1
РСПБЗН – Провадия,
Община Провадия и
Община Ветрино

гр. Варна , пл.
“Независимост” и
градинката пред ОЦ на
РДПБЗН - Варна

11.

Поднасяне на цветя пред паметната плоча
на Велико Христов и ген. Илия Дончев

12.

Среща с ветерани с беседи и представяне на Сградата на Втора
новопостроената сграда на Втора РСПБЗН
РСПБЗН - Варна
– Варна.

14.09.2020 г.
от 09.00 до 09.30 ч.

Директор РДПБЗН - Варна

16.09.2020 г.

Ст. инспектор и инспектор от
група ПГ и СД
Служители от група ДПК и ДП и
дежурната смяна

14.09.2020 г. - 18.09.2020 г.

Служители на Трета РСПБЗН Варна

18.09.2020 г.
от 08.30 ч.

Началник РСПБЗН – Провадия

16.09.2020 г.
от 09.00 ч.

Началник РСПБЗН – Провадия

18.09.2020 г. 10.00 ч.

Началници на сектори, РС
инспектори - РДПБЗН

18.09.2020 г. 10.00 ч.

Началник Втора РСПБЗН - Варна
4

13.

14.

Провеждане на публични места на :
- състезания, викторини, игри с тематиката
в областта на ПБЗН за деца и ученици;
- информационно-разяснителни беседи с
разпространение сред населението на
материали (при предоставяне), описващи
превантивните мерки и правилното
поведение за защита на хората при
възникване на пожари и бедствия.

Обществено представяне и отразяване в
медиите на обновените сграден фонд и
тактико-технически способности на силите
за реагиране при пожари и бедствия.

гр. Девня, кв. „Река
Девня“ Социален
патронаж

18.09.2020 г. 13.00 ч

Дежурната смяна
Началник РСПБЗН - Девня

гр. Девня, кв. „Река
Девня“, Банка ДСК, бул.
„Съединение” № 75

14.09.2020 г. 13.00 ч

Дежурната смяна
Началник РСПБЗН – Девня

гр. Вълчи дол, ул. “Ал.
Стамболийски” № 44ª,
Сградата на РСПБЗН –
Вълчи дол, 0897272714 –
Ивайло Тодоров

Статия в следващия брой
на вестник “Общински
вести”; Публикуване на
статията на интернет
страницата на Община
Вълчи дол; Изпращане на
статията по електронните
пощи на организации.

Инспектор ДПК и ПД,
Отговорник СМО на Община
Вълчи дол
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