№
по
ДЕЙНОСТИ
МЯСТО
ред
1
2
3
1.
Обявяване на Седмицата за ПБ, честването на ОДМВР - Перник
професионалния празник на служителите от
структурите за пожарна безопасност и защита
на населението в МВР и запознаване с
планираните мероприятия в средствата за
масово осведомяване със съдействието на
регионалния представител на Дирекция
“Пресцентър и връзки с обществеността”
2.
Провеждане на „Ден на отворените врати”.
РСПБЗН –Трън, 076-676070
УПБЗН – Земен, 0777-82472
РСПБЗН – Брезник, 07751-3873
РСПБЗН – Радомир, 0777-82472
РСПБЗН – Перник, 076-676788
3.
Приемни за граждани с открити телефонни - канцелария на директора на
линии.
РДПБЗН – Перник, 076-604907;
- канцелария на началника на
РСПБЗН – Перник, 076-676788;
- канцелария на началника на
РСПБЗН –Радомир, 0777-82472;
- канцелария на началника на
РСПБЗН – Брезник, 07751-3873;
- канцелария на началника на
РСПБЗН – Трън, 076-676070.
4.
Провеждане на демонстративно занятие гр. Радомир, двора на РСПБЗНсъвместно ДФ на Община Радомир. Радомир
Демонстрация на възможностите на ПА Ивеко
Магирус TLF 3000.
1

2

3

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4
14.09.2020 г.

16.09.2020 г.; 09.00÷17.00 ч.
16.09.2020 г.; 08.30÷17.30 ч.
15.09.2020 г.; 09.00÷17.00 ч.
15.09.2020 г.; 08.30÷17.30 ч.
15.09.2020 г.; 09.00÷17.30 ч.
Всеки ден от 09.30 ÷ 12.00
часа за периода от 14-ти до
18.09.2020 г.

Ангажирани с провеждане
на дейността длъжностни
лица
5
Служители на РДПБЗНПерник и регионалния
представител на Дирекция
“Пресцентър и връзки с
обществеността”
при
ОДМВР - Перник
Служители на РДПБЗНПерник

Служители на РДПБЗНПерник

14.09.2020г. от 10.00 ч. до Служители на РСПБЗНРадомир
12.00 ч.
ДФ на Община Радомир

4

5

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Провеждане на среща с кмета на община
Брезник във връзка с въпроси свързани с ПБ на
територията на община Брезник
Провеждане на мероприятия с децата от
групите за предучилищна подготовка в
детската градина, демонстриране на тактико –
технически способности на силите и
средствата за реагиране при пожари, бедствия
и извънредни ситуации.
Статии и публикации в онлайн платформите
на РСПБЗН – Перник, свързани с дейността на
пожарната и пожарната безопасност на
гражданите.
Турнир по тенис на маса „Pernik FD Open
2020” с участието на бивши и настоящи
служители на РДПЗБН-Перник.
Водосвет за здраве и благоденствие на
служителите от РДПБЗН-Перник.

Община Брезник

От 14 до 18.09.2020 г.

ДГ „Брезица”, гр. Брезник, ул. 18.09.2020 г. от 10:00 ч.
„Б. Антов” № 3

Началник на РСПБЗН –
Брезник и кмет на общ.
Брезник
Служители на РСПБЗН Брезник
Длъжностни лица от ЦДГ
„Брезица”

Интернет пространство

От 11 ÷ 18.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН –
Перник

РСПБЗН-Перник

15 – 17.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН –
Перник

РСПБЗН-Перник

14.09.2020 г. от 10:30 ч.

Началник на РСПБЗН –
Перник

14.09.2020 г. от 11.00 ч.

Служители на РДПБЗН Перник

Поднасяне на венци и цветя на паметните РСПБЗН - Перник и
плочи на загиналите при изпълнение на с. Лева река, община Трън
служебния си дълг пожарникари Никола
Миков и Сашо Евтимов

