№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Дни на отворени врати за РДПБЗН и във
всички районни служби в областта и прием на
граждани при спазване на всички
епидемиологични мерки за ограничаване на
разпространението на CОVID-19.

2.

Провеждане на кръгли маси с представителите
на местната власт и местното самоуправление
във връзка с професионалния празник 14
септември и дискусия на теми, свързани с
подобряване и осигуряването на ПБЗН в
обслужваните територии, при спазване на
предписаните мерки, дадени от
Министерството на здравеопазването.

МЯСТО
3.
Гр. Монтана, ул. “Искър”
№ 24, (096) 396 464,Email:fire-montana@abv.bg
и ул. “Сирма войвода” №
10, mail:
tcmontana@abv.bg.
гр. Лом, ул. "Христо
Ботев" № 9,
дежурен - тел. 160; тел:
(0971) 66 304,
e-mail:
rspbzn_lom@abv.bg,
гр.Берковица, ул."Антон
Страшимиров" №2
тел. 0953/80-160
E-mail:
rspab_berkovitsa@abv.bg.
Областна администрация
и общински
администрации

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица

4.
От 14.09 до 18.09.2020
г. / 09.00 часа до
12.00часа и 13.00 часа
до 17.00часа.

5.
Директор РДПБЗН, началници на
сектори в РДПБЗН-Монтана,
началници на районни служби и
началници на групи.

От 14.09. до 18.09.2020
г

Директор РДПБЗН, началник
сектор ПГ и СД в РДПБЗНМонтана, началници на районни
служби.

3.

4.

5.

6.

Провеждане съвместно с представители от
пресцентъра на ОД-МВР на брифинг с
журналисти от местни печатни и електронни
медии.

гр. Монтана, полигон на
сектор ЦПО и на ул.
“Искър” № 24.
гр. Лом, ул. "Христо
Ботев" № 9
гр.Берковица, ул."Антон
Страшимиров" №2
Провеждане на демонстративни занятия в 1.РСПБЗН-Монтана
РСПБЗН и обществени места в обслужваните 2.РСПБЗН-Лом
общини във връзка с проиграване на планове 3. РСПБЗН-Берковица
по защита на населението от органите на ПБЗН
- демонстриране пред медии и обществеността
на тактико – технически способности на
силите и средствата за реагиране при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
Провеждане на срещи с директори на училища По училища в региона
за популяризиране и сформиране на младежки
противопожарни отряди “Млад огнеборец” и
разпространение
на
информационно
–
разяснителни материал за насочване на
вниманието на децата към повишаване на
културата по въпросите на ПБЗН.
Популяризиране на постоянно действащото РДПБЗН-Монтана/
подпомагане на децата на загинали и сектори ПГиСД, ПиКД,
пострадали при изпълнение на служебния си СОД и ЦПК/,
дълг
служители
на
МВР
чрез РСПБЗН-Монтана
благотворителност.
РСПБЗН-Лом
РСПБЗН-Берковица

От 11.30 часа на
17.09.2020 г.

Директор РДПБЗН, началници на
районни служби.

Всеки ден от 10.00 ч. до Началници на районни служби.
16.00 часа на 14.09.2020
г. до 18.09.2020 г.

От 14.09. до 18.09.2020
г.

Началници на сектори в
РДПБЗН-Монтана, началници на
районни служби и началници на
групи.

До 04.09.2020 г.

Директор РДПБЗН, началници на
сектори в РДПБЗН-Монтана,
началници на районни служби и
началници на групи.

*Забележки

Описание,
съответстващо
на
мероприятия
и
привличащо
обществото

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

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

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

