№
по
ред
1.

ДЕЙНОСТ

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

МЯСТО

2.

3.

4.

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица и
участници
5.

РДПБЗН - Ловеч

1.

Предоставяне на медиите чрез пресцентър на Сградата на РДПБЗНОДМВР Ловеч на информация за плануваните Ловеч, гр. Ловеч
дейности през седмицата за пожарна
безопасност.

Директор РДПБЗН-Ловеч
05.09.2020 г.

Началник сектор ПКД
Началник сектор ПСД
ИАДАО

2.

Откриване на временна приемна за гражданите ОЦ
в
сградата
и обяви на достъпно място време за посрещане РДПБЗН-Ловеч,
на граждани: от 9:30 до 12:00 часа на 11 и 12 Ловеч
септември 2020 г.

на
гр.

Директор РДПБЗН-Ловеч
Началник група ОЦ
14 – 18.09.2020 г.

Обявяване на телефони за връзка: 068 668
220; 068 668 317; 068 668 262; 068 604 323.

3.

Организиране и провеждане на тържествено РДПБЗН - Ловеч
събрание с цел - награждаване на служители ,
в чест на Професионалния празник на
пожарникарите 14.09.2020г.

4.

Организиране и провеждане на традиционния В
с.Орешак
областен събор за тържественото честване на Троян
Професионалния празник на пожарникаря за
служителите от РДПБЗН – Ловеч

5.

Провеждане
на
областно
“Изпитание за пожарникаря”

състезание РСПБЗН-Ловеч

Директор РДПБЗН-Ловеч,
10.09.2020 г. от
13:00 ч.
община
10.09.2020г.

16.09.2020 г.

Началници РСПБЗН
Директор РДПБЗН-Ловеч
Началник РСПБЗН - Троян,
служители от РДПБЗН
Директор РДПБЗН-Ловеч
Сдружение “Спортен клуб по
ППС “Огнеборец” – Ловеч”

Провеждане на турнир по тенис на маса
6.

7.

8

Гр. Тетевен - Спортна
зала

Провеждане на турнир по футбол на малки Гр. Тетевен - Спортен
вратички
комплекс

Организиране и провеждане на дарителска РД и РСПБЗН област
кампания за подпомагане на деца на загинали Ловеч
колеги при изпълнение на служебния си дълг. .

09.09.2020 г.

17.09.2020 г.

Началник РСПБЗН - Троян,
служители от РДПБЗН
Директор РДПБЗН-Ловеч
Сдружение “Спортен клуб по
ППС “Огнеборец” – Ловеч”
Началник
РСПБЗН-Тетевен,
служители от РДПБЗН
Директор РДПБЗН-Ловеч
Сдружение “Спортен клуб по
ППС “Огнеборец” – Ловеч”
Началник РСПБЗН-Тетевен,
служители от РДПБЗН
Директор РДПБЗН Ловеч

31.08.-04.09.2020г.

РСПБЗН – Ловеч
1

Дни на отворените врати

2

2Приемни за граждани, открити телефонни
линии
2

14.09. – 18.09.2020
г. 09.00ч – 17.00ч

Началник РСПБЗН, началник
група ДПК и ПД Началник група
ПГ и СД, Началници ДС

14.09. – 18.09.2020г.
09.00ч – 17.00ч

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група ДПК и ПД
Началници ДС
Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,

18.09.2020 г.
Демонстриране пред обществото на Гр. Ловеч, двора на
тактико – технически способности на силите и бившата казарма, в
16.30ч - 19.30ч
средствата за реагиране при пожари, бедствия централната градска част.
2

3

Гр. Ловеч, ул.“Полк.
Александър Кусев“№20,
тел.068668239,
068668374
e-mail: fscp-rslovech@mvr.bg
Гр. Ловеч, ул.“Полк.
Александър Кусев“№20,
тел.068668239,
068668374

Началник група ДПК и ПД,

и извънредни ситуации.

4

5Разпространение на информационно –
разяснителни материали

Популяризиране на свободно
разпространяваното в интернет електронно
издание на списание „SOS-112“

тел.068668239,
068668374,
Фейсбук страници:
Районна служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението“Ловеч; lovechtoday.eu,
Забелязано в Ловеч,
Лични фейсбук страници
на колеги;Местната преса
Гр. Ловеч, двора на
18.09.2020 г.
16.30ч
- 19.30ч
бившата казарма, в
централната градска част.
тел.068668239,
068668374,
Фейсбук страници:
lovechtoday.eu,
Забелязано в Ловеч,
Лични фейсбук страници
на колеги;
Местната преса
Фейсбук страници:
14.09. – 18.09.2020
Районна служба
г.
„Пожарна безопасност и
защита на населението“Ловеч; lovechtoday.eu,
Забелязано в Ловеч,
Лични фейсбук страници
на колеги; Местната
преса

Началници ДС

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група „ДПК и ПД,
Инспектори ДПК и ПД,
Началник ДС и екипа

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група ДПК и ПД,
Инспектори ДПК и ПД,
Началник ДС и екипа,
Местна преса, медии

Популяризиране на страницата на ГДПБЗН в
сайта на МВР (http://www.mvr.bg/gdpbzn),
информационния сайт (http://pojarna.com), фенстраницата на ГДПБЗН-МВР във фейсбук
„Пожарна безопасност и защита на
населението“, представляващи дейността на
органите за ПБЗН.

Изложба на детски рисунки

6Тържествен празничен водосвет

Фейсбук страници:
Районна служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението“Ловеч; lovechtoday.eu,
Забелязано в Ловеч,
Лични фейсбук страници
на колеги; Местната
преса
Гр. Ловеч, двора на
бившата казарма, в
централната градска част.
тел.068668239,
068668374,
Фейсбук страници:
lovechtoday.eu,
Забелязано в Ловеч,
Лични фейсбук страници
на колеги;
Местната преса
Гр. Ловеч, ул.“Полк.
Александър Кусев“№20,
тел.068668239,
068668374
e-mail: fscp-rslovech@mvr.bg

14.09. – 18.09.2020
г.

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група ДПК и ПД,
Инспектори ДПК и ПД,
Началник ДС и екипа,
Местна преса, медии

18.09.2020 г.
16.30ч - 19.30ч

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група ДПК и ПД,
Инспектори ДПК и ПД,
Началник ДС и екипа

18.09.2020
10.30ч

Началник РСПБЗН, Началник
група ПГ и СД,
Началник група ДПК и ПД,
Инспектори ДПК и ПД,
Началник ДС и екипа
Кмет на Община Ловеч

РСПБЗН - Троян
1.

Провеждане на среща – брифинг с
Гр. Троян, ул. Г. С.
11 септември 2020 г. Медии, служители на РСПБЗН
представители на СМО с цел отразяване на Раковски №1, сградата на
9,30 часа

2.

3.

4.
5.

седмицата на ПБ и въпроси за превенция на РСПБЗН, тел: 068668642
населението.
Популяризиране
на
доброволчеството.
Популяризиране
на
страниците на ГДПБЗН и РДПБЗН-Ловеч в
сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg и
http://www.lovech.mvr.bg),
информационния
сайт (http://pojarna.com) и фен-страницата на
ГДПБЗН – МВР във facebook “Пожарна
безопасност и защита на населението“,
представящи дейността и информиращи
населението в областта на ПБЗН;
Дни на отворените врати и приемни за
Гр. Троян, ул. Г. С.
17,18 септември
запознаване на гражданите с труда на Раковски №1, сградата на 2020 год.
пожарникарите и възможностите на пожарната РСПБЗН, тел: 068668642
09,00 ч. – 16,00 ч.
техника. Представяне на изложбени, музейни
експонати и снимки от историята на пожарната
в гр.Троян.
Отбелязване с тържествен водосвет на
Гр. Троян, ул. Г. С.
10 септември 2020
служителите от РСПБЗН гр. Троян и Раковски №1, сградата на
0т 10 часа в двора
пожарната техника на въоръжение.
РСПБЗН, тел: 068668642
на РСПБЗН
Поднасяне на венец в „Велде България“ АД
пред паметната плоча на Пламен Банков
Демонстративно занятие за възможностите на
РСПБЗН при действия в обстановка на ПТП с
хидравлични инструменти.

„Велде България“ АД
гр.Троян
НУ „Св. СВ. Кирил и
Методий“ гр. Троян

16-ти септември
2020г.
15.09.2020 год.
11:00 часа

Служители на РСПБЗН-Троян

Служители на РСПБЗН-Троян
Служители на РСПБЗН гр.
Троян, служители на църква
„Света Петка“
Служители на РСПБЗН гр.Троян,
служители от „Лесопласт“ АД
Служители
на
РСПБЗН
гр.Троян,ученици на НУ „Св.
СВ. Кирил и Методий“ гр. Троян

РСПБЗН - Тетевен
1.

Дни на отворени врати – през цялата РСПБЗН-Тетевен
“Седмица на пожарната безопасност” от ул.”Иван Вазов” №89
09.09.2019 год.- до 13.09.2019. Свободен

от 14.09.2020 год.18.09.2020 г.
Свободен достъп на

Н-к РСПБЗН, личен състав от
дежурна смяна

достъп на граждани в РСПБЗН – Тетевен.

2.

3.

4.

5.

На 16.09.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната
зала на общината да се проведе
щабна тренировка с членовете на общинския
щаб за изпълнение на плана за защита при
бедствия на тема: „Действия на общинския
щаб за изпълнение на плана за защита при
бедствия при възникване на наводнение на
територията на община Тетевен”.
Извършване на водосвет по случай,
Въздвижение на Светия животворящ Кръст
Господен
–
„Кръстовден“, празника на
Българския огнеборец.
Провеждане на срещи - беседи с пенсионирани
служители / ветерани /, работили за
осигуряване на пожарната безопасност на
гражданите, утвърждаване и развитие на
пожарното дело на територията на общината.

Зала в Общинска
администрация Тетевен
Пл.”Сава Младенов №1

граждани в работно
време от
8.30 – 17.30 часа
16.09.2020 год.

Щаб община Тетевен
Н-к РСПБЗН

РСПБЗН-Тетевен
ул.”Иван Вазов” №89

14.09.2020 год.

Отец Павел , Н-к РСПБЗН, личен
състав на РСПБЗН-Тетевен

РСПБЗН-Тетевен
ул.”Иван Вазов” №89

14.09.2020 год.

Н-к РСПБЗН, личен състав на
РСПБЗН-Тетевен

Провеждане на съвместни мероприятия в
детските градини да се предоставят нагледни РСПБЗН-Тетевен
илюстровани материали за изнасяне на ул.”Иван Вазов” №89
Детски градини
беседи.

14.09-18.09.2020 г.

Н-к РСПБЗН

РСПБЗН - Луковит
1.

Публикуване на материали свързани с Официален сайт и
пожарната безопасност на официалния сайт на фейсбук страницата на
Община Луковит
Община Луковит и фейсбук за:
- популяризиране на програмата за седмицата
на пожарната безопаност;
- ролята и значението на взаимодействието с

14- 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН Луковит

органите на местната власт, Доброволното
формирование и необходимостта от оказване
на съдействие от страна на населението при
потушаването на възникналите пожари в
поземления и горски фонд и засилената
превантивна и административно-наказателна
дейност на органите за ПБЗН.
2.

3.

Дни на отворените врати в РСПБЗН гр. Сграда на РСПБЗН
Луковит . Ще се приемат граждани и ученици ул.“Йордан Йовков“11
по всички въпроси на пожарната безопасност.
Популяризиране в учебните и детските Детски и учебни
заведения значението на ранното формиране на заведения в гр. Луковит

15 и 16 .09.2020 г.
от 13 ч. до 17 ч.
14-18 .09.2019 г.

Началник РСПБЗН и мл.
инспектор ДПК
Началник РСПБЗН и мл.
инспектор ДПК

противопожарна култура у подрастващите,
традициите ни за работа с децата и разясняване
статута на движението на МПО „Млад
огнеборец”
4.

5.

6.

Извършване на тържествен водосвет по случай РСПБЗН Луковит
празника
Въздвижение на Светия Кръст
Господен
–
„Кръстовден“, празника на
Българския огнеборец.
Провеждане на учебна евакуация в магазин магазин LIDL-F 817, гр.
LIDL-F 817, гр. Луковит, ул. „Възраждане” Луковит, ул.
„Възраждане” №128
№128
Демонстративно занятие на тема“Спасяване на РСПБЗН Луковит
пострадал при ПТП“ и публикуване на видео
за възможностите на РСПБЗН при действие на
ПТП с хидравлични инструменти на
страницата на община Луковит.

10.09.2020 г.

Служители РСПБЗН

17.09.2020 г..

Началник РСПБЗН Служители от
РСПБЗН

13,30 часа
14.09.2020 г.

Началник РСПБЗН

11:00 ч.

РСПБЗН - Ябланица
1. Дни на отворените врати и приемна в РСПБЗН

РСПБЗН - Ябланица
Ул.“Георги

17-18.09.2020г.
10:00ч.

Началник РСПБЗН-Ябланица,
инсп. ДПК и ПД, КЕ

2.

3.

Провеждане на среща – брифинг с
представители на СМО с цел отразяване на
седмицата на ПБ и въпроси за превенция на
населението. Популяризиране на
доброволчеството. Популяризиране на
страниците на ГДПБЗН и РДПБЗН-Ловеч в
сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg и
http://www.lovech.mvr.bg), информационния
сайт (http://pojarna.com) и фен-страницата на
ГДПБЗН – МВР във facebook “Пожарна
безопасност и защита на населението“,
представящи дейността и информиращи
населението в областта на ПБЗН;
Отслужване на църковен водосвет за здраве на
служителите и техните семейства.

Бенковски“№13
РСПБЗН - Ябланица
Ул.“Георги
Бенковски“№13

РСПБЗН - Ябланица
Ул.“Георги
Бенковски“№13

От 14.09.2020г.

Началник РСПБЗН-Ябланица,
инсп. ДПК и ПД, КЕ
Медии.

14.09.2020г. 09,00
часа

Началник РСПБЗН

