№
по
ред
1.
1.

2.

3.

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

2.
Награждаване на служители от ПБЗН във
връзка с професионолния празник и
провеждане на тиймбилдинг.
Организиране на приемни за граждани с
телефон за връзка за дискутиране теми по
пожарна безопасност.
Провеждане на срещи - беседи с
ветерани и бивши служители от органите за
ПБЗН.

3.
РСПБЗН-Враца - салон

4.
14.09.2020 г.
9.30ч. - 17.00ч.

5.
служители от РДПБЗН

РСПБЗН-Враца (стая на
инспектори ДПК и
салон) 092/692-413
РСПБЗН-Оряхово
09171/2579
РСПБЗН -Бяла Слатина
0915 88/416
РСПБЗН-Мездра
0910/92296
УПБЗН-Роман
09123/2305
РСПБЗН-Козлодуй
0973/80657
РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй
0973/72658

15.09 до 18.09.2020 г
9.30ч. - 12.00ч.

служители от група ДПК И ПД
при РСПБЗН-Враца

14.09-18.09.2020 г.
9.00ч.- 17.00ч.
от 9.30 до 12.00ч.
17 до 18. 09. 2020г.
14.09-18.09.2020 г.
09.00ч.-17.00ч.

служители от РСПБЗН-Оряхово

14.09-18.09.2020 г. от
8.30 ч. до 17.30 ч.
14.09-18.09.2020 г.
7:30 ч.-16:00 ч.

служители на РСПБЗН-Козлодуй

Организиране “Ден на отворени врати”.

РСПБЗН-Oряхово
РСПБЗН-Враца

14.09-18.09.2020 г.
9.00ч.- 17.00ч.
16 и 17.09.2020 г.

РСПБЗН-Козлодуй

15.09.2020 г.

н-к РСПБЗН-Бяла Слатина
служители от РСПБЗН-Мездра

н-к РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй,
служители РСПБЗН-АЕЦ
Козлодуй
служители от РСПБЗН Оряхово
служители от РСПБЗН-Враца
служители от РСПБЗН-Козлодуй

РСПБЗН Мездра и
УПБЗН Роман
РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй
РСПБЗН -Бяла Слатина
4.

Демонстративно провеждане на занятие на
територията на Врачански есенен панаир 2020.

Спортен комплекс
„Христо Ботев“ Враца

5.

Провеждане на демонстративни мероприятия
за гасене на пожар пред децата от ДГ.
Проиграване на плана за евакуация с персонала
и децата от детската градина. Показване
действие с прахов пожарогасител и гасене на
пожар с него.

ДГ-Дружба, гр.Оряхово

6.

7.

Провеждане на демонстрация за изваждане на
пострадал и рязане на автомобил. Обясняване
на дейностите извършвани от РСПБЗН и
запознаване с пожарната техника.
Провеждане на демонстрация за гасене на тава
с пяна и вода от ПА с участието на

ДГ”Слънчице“,
гр.Мездра

от 8.30 ч. до 17.30 ч.
14.09-18.09.2020 г.
9.00ч.- 17.00ч.
18.09.2020 г.
9:30 ч.-16:00 ч.

служители от РСПБЗН-Мездра и
УПБЗН Роман
н-к РСПБЗН-АЕЦ Козлодуй

18.09.2020 г.
15.09.2020 г.
16.00 ч.

н-к РСПБЗН-Бяла Слатина
служители от група ПГСД при
РСПБЗН-Враца

16.09.2020 г.
10.00ч.-11.00ч.
15.09.2020г .
10.00ч.- 11.00ч.

служители от РСПБЗН-Оряхово,
служители на ДГ
служители от РСПБЗН и
персонала на Детска градина
‘’Слънчице” гр. Мездра,
телевизия ‘’Интер Сат” гр.
Мездра, представители на
община Мездра.
служители на РСПБЗН-Козлодуй

ДГ „Радост”, ДГ
„Звънче”, ДГ „Мир” и
ДГ „Слънчице” гр.
Козлодуй

14, 16, 17 и
18.09.2020г.
10.00 ч.

РСПБЗН -Бяла Слатина

15.09-17. 09. 2020г.

РСПБЗН-Мездра

17.09.2020 г.
от 9.30ч. до 11.30ч.

РСПБЗН-Оряхово

18.09.2020 г.
9.30ч. – 11.30 ч.

н-к РСПБЗН-Бяла Слатина и н-к
ДС
н-к РСПБЗН и екипа от ДС на
РСПБЗН, КТВ ‘’Интер Сат”
Мездра.
служители от РСПБЗН-Оряхово,
кабелна телевизия „Ти-Ви-Ем-5”

8.

9.

10.

11.

12.

доброволци. Обясняване на дейностите
извършвани екипите на РСПБЗН и запознаване
с пожарната техника.
Провеждане на съвместно ПТЗ на състава от
УПБЗН Роман и членовете на ДФ ‘’Искър” гр.
Роман.

гр. Оряхово

Сграда на общинска
администрация в гр.
Роман.

18.09.2020 г.
10.00ч.-11.00ч.

Демонстрация от младежкия
противопожарен отряд на ОУ „ Н. Вапцаров’’
с. Селановци за изпълнение състезателните
дисциплини и извършване евакуация при
пожар.

ОУ”Н.Вапцаров” с.
Селановци

17.09.2020 г.

Провеждане на втория етап на
кампанията за сформиране на МПО “Млад
огнеборец” за учебната 2020/2021год.
Насрочване провеждането на обучителни
семинари и други форми за учители –
инструктори и съдии
„Пожарникар за един ден” – популяризиране
на дейността на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” , гр.
Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй”
- Провеждане на демонстрация на пожарна
техника и аварийно спасителна техника пред
граждани.
- „Снимка за спомен” (пано с изображение на
пожарникар).
Молебен за здраве и тържествен водосвет на

РСПБЗН -Бяла Слатина

10.00ч. - 12.00ч.

н-к РСПБЗН-Мездра, екип от ДС
на УПБЗН-Роман, членовете на
ДФ ‘’Искър” гр. Роман, кабелна
телевизия ‘’Интер Сат” гр.
Мездра и представители на
Община Роман.
мл. инспектор ДПК и ПД при
РСПБЗН-Оряхово, МПО ‘’Млад
огнеборец”, кабелна телевизия
‘Ти-Ви-Ем-5” гр. Оряхово и
персонала на училището.

18. 09.2020г.

служители на РСПБЗН-Бяла
Слатина

Паркинг пред сградата на
Информационен център
„Нови мощности – АЕЦ
Козлодуй” EАД (бившата
сграда на Енемона)

17.09.2020 г.
10.30 ч. - 18.00 ч.

служители на РСПБЗН Козлодуй
и РСПБЗН АЕЦ Козлодуй

Паркинг пред сградата на

17.09.2020 г.

служители на РСПБЗН Козлодуй

13.

*Забележки

14.

служителите в РСПБЗН от църковен служител
в църква „Св. Троица”, гр. Козлодуй.

Информационен център
„Нови мощности – АЕЦ
Козлодуй”EАД (бившата
сграда на Енемона)

16.30 ч.

и РСПБЗН АЕЦ Козлодуй

Провеждане на публични работни срещи с
представители на органите на държавната власт
и местно самоуправление за обсъждане
обсъждане на взаимодействието, вкл. по
изпълнението на плановете за защита при
бедствия, създаването на доброволни
формирования за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях.

Община Бяла Слатина
Община Борован

16.09 -18. 09. 2020г.

н-к РСПБЗН-Бяла Слатина

Община Мездра и
Община Роман

14.09-18.09.2020 г.
09.00ч.-17.00ч.

н-к РСПБЗН-Мездра и
представители на органите за
местно самоуправление.

Излъчване на подходящи материали на страници в
социални мрежи и по местните средства за
информация във връзка с обявената седмица на
пожарна безопасност

кабелна телевизия

15.09.2020г.

служители РСПБЗН-Бяла Слатина

„Рава ТВ”
на фейсбук страницата
„РДПБЗН Враца“

14-18.09.2020 г.

служители от РДПБЗН-Враца

Дата и час на начало и
край на провеждане и/или
активност на дейността

Служители на СД/РДПБЗН;
Представители на местната
изпълнителна власт, медиите,
партньорски организации,
доброволни формирования и др.

Описание,
съответстващо
на
мероприятия
и
привличащо
обществото

предвидените Адрес, тел. за контакт, ел.
интереса
на адреси на сайтове и/или
страници в социални мрежи

