№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.

ДЕЙНОСТИ

1.
РДПБЗН Велико Търново
Организиране на приемна за граждани и
откриване на отворени телефонни линии за
връзка със служители на РСПБЗН по въпроси,
свързани с пожарната безопасност.
Публикуване на информация за мероприятията,
които ще се проведат в област В. Търново по
повод Седмицата на пожарната безопасност, в
периода 14-18 септември 2020 г., в
информационния сайт на РДПБЗН В. Търново.
Провеждане на дарителска кампания сред
служителите на РДПБЗН В. Търново в помощ
на децата на загиналите и пострадалите при
изпълнение на служебния си дълг служители
на ГДПБЗН-МВР.
Участие на сектор СОД в демонстрационно
занятие, съвместно със служители от РСПБЗН
Г. Оряховица и доброволци от Община Г.
Оряховица и Община Лясковец.
РСПБЗН Велико Търново
Организиране на срещи с представители на
СМИ и отразяване дейността на органите за
ПБЗН, мерките за недопускане на пожари и
ограничаване последствията от тях, както и
популяризиране на кампанията с подходящи
материали за обществените ползи от
доброволчеството и повишаване нивото на
знания по пожарна безопасност на

МЯСТО

2.

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

3.

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица
4.

РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27, тел.:
062/662 123 и 062/662 538
Информационен сайт на
РДПБЗН В. Търново,
ел. адрес: www.pojarnavt.eu

14.09.2020 г. 18.09.2020 г.
От 08:30 до 17:30 ч.

Началник на сектор ПГСД,
Началник на сектор ПКД

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.

Инспектор в сектор ПКД

РДПБЗН В. Търново

04.09.2020 г.

Старши експерт ИАДАО,
началници на териториални и
структурни звена

РСПБЗН Г. Оряховица

16.09.2020 г., 10,00 ч.

Началник на сектор
„Специализирани оперативни
дейности“ при РДПБЗН В.
Търново

РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27

14-18.09.2020г.

Началник на РСПБЗН

6.

7.

8.

9.

10.

11.

населението.
Организиране на приемна за граждани и
откриване на отворена телефонна линия за
връзка със служител на РСПБЗН по въпроси,
свързани с пожарната безопасност.
Провеждане на Ден на отворените врати –
осигуряване на възможност за посещение на
сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от
граждани и показване на нова пожарна
техника, пожаро-технически съоръжения и
организацията на работа при излизане на
пожар.
Демонстрация с противопожарна техника на
РСПБЗН В. Търново.

Провеждане на дарителска кампания сред
служителите на РСПБЗН в помощ на децата на
загиналите и пострадалите при изпълнение на
служебния си дълг служители на ГДПБЗНМВР.
Провеждане на срещи с ветерани и бивши
служители на РСПБЗН.
РСПБЗН Горна Оряховица
Организиране на приемна за граждани и
откриване на отворена телефонна линия за
връзка със служител на РСПБЗН по въпроси,
свързани с пожарната безопасност.

РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27, стая 1ДПК, тел.:062/662 137
РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27

14-18.09.2020г.,
09,00-16,00 ч.

Ст.инсп. Евгени Стоянов
Инсп. Веселин Станков
Инсп. Теодора Йоргова

17.09.2020г.,
09,00-16,00 ч.

Началник на РСПБЗН
Инспектори ДПК и ПД,
инспектор ПГ и СД
началник ДС в група “ПГ и СД”

Парк Дружба

16.09.2020г., 10,30 ч.

РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27

02.09.2020г.

Началник на РСПБЗН
Ст.инсп. Евгени Стоянов
Дежурен екип
Инсп. Димитър Желев
Инсп. Веселин Станков
Инсп. Теодора Йоргова
Началник на РСПБЗН
системен оператор

РДПБЗН гр. Велико
Търново ул. „Никола
Габровски“ № 27

16.09.2020г.

Началник на РСПБЗН

РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3, телефон
0618 6 00 64

15 и 16.09.2020 г. от
09.30 ч. до 12.00 ч.

Началник на РСПБЗН
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12.

13.

14.

15.

16.

Подготвяне на информационен материал с
мероприятията, които ще бъдат организирани в
Седмицата на пожарната безопасност,
предназначен за медиите в двете общини, и
изпращане за публикуване в общинските
информационни сайтове. В информационния
материал ще се акцентира на мерките за
недопускане на горски пожари и подготовката
за предстоящия есенно-зимен сезон.
Обявяване на Ден на отворените врати в
РСПБЗН гр. Горна Оряховица с провеждане на
демонстрации на възможностите за
извършване на оперативни действия и
разясняване на мерките за ПБЗН. Провеждане
на демонстрация на пожарна техника и
оборудване, съвместно със служители от
сектор „СОД“ при РДПБЗН Велико Търново и
доброволци от двете общини.
Организиране на работни срещи с кметовете на
двете общини за обсъждане взаимодействието,
по изпълнение обучението и съвместната
работа с доброволните формирования за
преодоляване и овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях.
Откриване на изложба на детски рисунки на
тема „С очите си видях бедата” в залата на
РСПБЗН Горна Оряховица.
Провеждане на дарителска кампания сред
служителите на РСПБЗН в помощ на децата на
загиналите и пострадалите при изпълнение на
служебния си дълг служители на ГДПБЗН-

Общини Г. Оряховица и
Лясковец

08 и 14.09.2020 г.

Началник на група ДПКПД

РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3

16.09.2020 г., 10,00 ч.

Началник на РСПБЗН

Общини Г. Оряховица и
Лясковец

18.09.2020 г.

Началник на РСПБЗН

РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3
РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3

14.09.2020 г., 10:00 ч.

Началник на РСПБЗН

03.09.2020 г.

Системен оператор
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

МВР.
Организиране на среща с доброволци от
доброволните формирования в двете общини,
ветерани, бивши и настоящи служители от
РСПБЗН и организиран поход до х. Божур.
Разпространение на информационни брошури
сред гостите, присъствали на демонстрацията
на пожарна техника в РСПБЗН.
Отслужване на тържествен водосвет от
свещенослужител от църква „Св. Георги
Победоносец” гр. Горна Оряховица.
РСПБЗН Свищов
Откриване на „ Седмица на пожарната безопасност“ – провеждане на църковна служба в
параклис „Свети Пророк Илия“ в двора на
РСПБЗН, демонстрация на пожарна и
спасителна техника, провеждане на среща с
ръководството на община Свищов.
Брифинг с журналисти от местни медии за
осигуряване широка гласност на предвидените
мероприятия от “Седмица на пожарната
безопасност”.
Провеждане на дни на отворени врати в
РСПБЗН Свищов.
Откриване на отворени телефонни линии.
Провеждане на среща с децата от детските
градини в гр. Свищов по график, след
съгласуване с ръководството на Община
Свищов и предприемане на допълнителни
мерки за сигурност от директорите на детските

Хижа Божур

14.09.2020 г., 11,00ч.

Началник на РСПБЗН

РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3
РСПБЗН гр. Горна
Оряховица, ул. Стоил
Войвода № 3

16.09.2020 г.

Началник на група ДПКПД

14.09.2019 г., 09,30 ч.

Началник на РСПБЗН

Двора на РСПБЗН
Свищов,
параклис „Свети Пророк
Илия“

14.09.2020г.
от 10:00 до 12:00 ч.

Личен състав от ДС на РСПБЗН,
ръководство на община Свищов,
членове на ДФ, граждани

Сграда на РСПБЗН
Свищов

14.09.2020г.
От 11.00 ч.

Началник на РСПБЗН Свищов,
журналисти от местни медии

Сграда на РСПБЗН
Свищов
РСПБЗН Свищов, на
телефон 0631/60160 и
GSM 0888975487
Дворове на ДГ в
гр.Свищов

от14.09 до 18.09.2020г.
от 10:00 до 12:00 ч.
от 14.09. до 18.09.2020г
от 10:00 до 12.00 ч.

Дежурна смяна, началник на
РСПБЗН, служители по ДПК.
Оперативен дежурен по график
за стационарния телефон и
началник на РСПБЗН за GSM.
Дежурна смяна, началник на
РСПБЗН, служители по ДПК.

От 15.09 до 18.09.2020г
От 10,00 до 11,00ч.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

заведения.
Провеждане на среща на настоящи и бивши
служители от РСПБЗН Свищов.
РСПБЗН Павликени
Провеждане на Ден на отворените врати.
Разясняване на мерките за пожарна
безопасност и защита при бедствия.
Демонстрация пред обществото на тактико–
техническите възможности на силите и
средствата за реагиране при пожари, бедствия
и извънредни ситуации.
Публикация във връзка с професионалния
празник на служителите от ГДПБЗН и
поздравителен адрес от началника на службата.
Провеждане на дарителска кампания сред
служителите на РСПБЗН в помощ на децата на
загиналите и пострадалите при изпълнение на
служебния си дълг служители на ГДПБЗН.
РСПБЗН Полски Тръмбеш
Организиране на отворени телефонни линии на
РСПБЗН П. Тръмбеш.

Провеждане на среща с кмета и представители
на Община П. Тръмбеш във връзка с празника
на служителите от ГДПБЗН.
Провеждане на ден на отворените врати в
РСПБЗН, извършване на демонстрации с

Сградата на РСПБЗН
Свищов, ресторант
„Мираж“

18.09.2020 г. от 19:00 ч.

Настоящи и бивши служители на
РСПБЗН

РСПБЗН гр. Павликени,
ул. „Ф. Тотю” №4

14.09.-18.09.2020г. от
09:30 ч. до 11:30 ч.

Мл.инсп. Юлиян Велков,
Началници ДС

РСПБЗН гр. Павликени,
ул. „Ф. Тотю” №4

14.09.2020 г., 10:00ч.

Мл.експ. Стефан Маринов
началник на дежурна смяна

вестник „Павликенски
глас“

15.09.2020 г.

Началник на РСПБЗН

РСПБЗН гр. Павликени,
ул. „Ф. Тотю” №4

03.09.2020 г.

Мл.инсп. Юлиян Велков

РСПБЗН П. Тръмбеш;
ул.”Ал. Стамболийски”
№15
06141/6848 – началник
РСПБЗН
06141/5045 – дежурен
РСПБЗН
Община П. Тръмбеш

14, 15 и 16.09.2020 г. от
09.00 ч. до 12.00 ч.

Служители от РСПБЗН Полски
Тръмбеш

14.09.2020 г., 10:00 ч.

РСПБЗН П. Тръмбеш;
ул.”Ал. Стамболийски”

16.09.2020 г., 10.00 ч.

Служители от РСПБЗН
Кмет на Община П. Тръмбеш,
представители на общината
Служители от РСПБЗН,
Доброволно формирование към
5

33.

34.

пожарна техника, учебна евакуация и
запознаване на теми, свързани с ПБЗН на деца
от ДГ “Детски свят” П. Тръмбеш.
Провеждане на среща с настоящи и бивши
служители от РСПБЗН П. Тръмбеш.
РСПБЗН Елена
Организиране на приемна за граждани и
откриване на отворена телефонна линия за
връзка със служители на РСПБЗН по въпроси,
свързани с пожарната безопасност.

№15

Община П. Тръмбеш, деца и
служители от ДГ “Детски свят”
П.Тръмбеш
Бивши и настоящи служители от
РСПБЗН П.Тръмбеш

РСПБЗН П. Тръмбеш;
ул.”Ал. Стамболийски”
№15

15.00 ч.–17.00 ч. на
14.09.2020 г.

диспечерна на РСПБЗН
гр. Елена, ул.“Кокиче”
№ 1,
тел. 06151/6421,
GSM 0887000642
РСПБЗН гр. Елена,
ул. “Кокиче” № 1

От 10.00 до 12.00 ч.
на 14, 15, 16, 17 и 18
септември

Дежурен командир на екип

от 09.30 до 12.00 ч.
на 14 септември

мл. експерт Димитър Николов
Димитров – КЕ, мл. инспектор
Звездомир Пенков Маринов ВСА І ст., той и пожарникар, мл.
инспектор Николай Иванов
Иванов - ВСА IІ ст., той и
пожарникар
Цветан Пенчев – началник
РСПБЗН Елена, Йордан Бабачев
– инспектор “ДПК и ПД”, мл.
инспектор Иван Руменов Петров
- ВСА І ст., той и пожарникар,
мл. инспектор Калин Йорданов
Пашов - ст. пожарникар
Цветан Пенчев – началник
РСПБЗН Елена, мл. експерт
Димитър Николов Димитров– КЕ
Йордан Бабачев – инспектор
ДПК и ПД

35.

Провеждане на ден на отворените врати.

36.

Провеждане на обучение на служителите от ТП ТП на ДГС „Буйновци“
ДГС „Буйновци“

10.00 ч. на 18
септември

37.

Водосвет за здраве на всички служители на
ГДПБЗН и на техните семейства.

РСПБЗН гр.Елена,
ул.“Кокиче”№ 1

Ориентировъчен час
12.00 ч., 14 септември

38.

Популяризиране на доброволчеството.

споделяне на страници и
секции в сайтове и в
социалните мрежи

Месец септември
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39.

40.

41.

Популяризиране на подпомагането чрез
благотворителност на децата на загиналите и
пострадали при изпълнение на служебния си
дълг служители на МВР.
Популяризиране на свободно
разпространяваното в интернет електронно
издание на списанието „SOS 112”.
РСПБЗН Стражица
Дни на отворени врати и открити телефони.

42.

Занятие с Общинско доброволно
формирование.

43.

Демонстрация на пожарна техника.

44.

Демонстрация на пожарна техника.

45.

Демонстрация на пожарна техника.

46.

Провеждане на дарителска кампания сред
служителите на РСПБЗН в помощ на децата на
загиналите и пострадалите при изпълнение на
служебния си дълг служители на ГДПБЗН.
Среща с настоящи и бивши служители на
РСПБЗН гр. Стражица

47.

споделяне на страници и
секции в сайтове и в
социалните мрежи

Месец септември

Йордан Бабачев – инспектор
ДПК и ПД

споделяне на страници и
секции в сайтове и в
социалните мрежи

Месец септември

Йордан Бабачев – инспектор
ДПК и ПД

РСПБЗН гр. Стражица,
ул. Цар Симеон № 16,
тел. 06161 2560
„КОРАДО“АД

14-18.09.2020 г.

Служителите на РСПБЗН
Стражица

15.09.2020 г.,
ориентировъчен час
13,30 ч.
16.09.2020 г., 10,00 ч.

Началник РСПБЗН, служители на
оперативно дежурство, ДФ и
служители на предприятието.
Началник РСПБЗН, служители на
оперативно дежурство
Началник РСПБЗН, служители на
оперативно дежурство
Началник РСПБЗН, служители на
оперативно дежурство
Служителите на РСПБЗН
Стражица

ДГ „Сава Цонев“
гр.Стражица
ОДЗ „Ангел Каралийчев“
гр. Стражица
ЦДГ „Гинка Маркова“
с.Камен
РСПБЗН гр. Стражица,
ул. Цар Симеон № 16
РСПБЗН гр. Стражица,
ул. Цар Симеон № 16

17.09.2020 г., 10,30 ч.
18.09.2020 г., 10,00 ч.
14-18.09.2020 г.

14.09.2020 г.

Настоящи и бивши служители на
РСПБЗН Стражица
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