№ по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Публикуване на информация за предстоящи събития по
повод „Седмица на пожарната безопасност”
2.

Учение на тема „Дейност на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия при възникване
на силно земетресение на територията на община Долни
Дъбник”

3.

Дни на отворени врати в РСПБЗН-Белене. Посещение на
деца от детските градини в гр. Белене
Приемна за граждани и открита телефонна линия

4.

5.

6.

7.

Среща с екип на КТV „АТЕЛ” :
-възможности, проблеми и резултати от дейността на
РСПБЗН;
-смисъла и ефективността на мерките за недопускане на
пожари и ограничаване на последствията от тях;
-ролята и значението на взаимодействието с органите на
местната изпълнителна власт;
Демонстративно ПТЗ – гасене на пожар с прахови
пожарогасители и представяне възможностите и
оборудването на АГВП 3000/300 IVECO MAGIRUS
FF150EW.
Приемна за граждани с обявени открити телефонни
линии за връзка

9.

Откриване „Седмицата на ПБ” чрез всички СМИ в
района с цел ангажиране на общественото внимание.
Дни на отворените врати.

10.

Приемни за граждани, открити телефонни линии.

11.

Мероприятия за децата от групи за предучилищна
подготовка на детски заведения– запознаване с ПТ,
демонстрации и други подобни.
Демонстрация на нова пожарна техника пред

8.

12.

МЯСТО
3.
Интернет адрес на ОДМВРПлевен
www.pleven.mvr.bg
Административна сграда на
Община
Долни
Дъбник,
районите на СОУ „Христо
Ботев”, гр. Долни Дъбник и
язовир Горни Дъбник – бивша
гребна база
района на РСПБЗН гр. Белене
ул. „България“ № 50
РСПБЗН - Белене гр. Белене
ул. „България“ № 50 тел.
0658/31363
Сграда на РСПБЗН-Гулянци

Двора на РСПБЗН-Гулянци

Сграда на РСПБЗН-Гулянци
(стая на началник РСПБЗН ),
тел. 06561 2121 ;
РТВ и кабелни ТВ в общините
Кнежа и Искър
Сграда на РСПБЗН – Кнежа
(ул. „Марин Боев” №1),
тел.09132 / 7061
РСПБЗН – Кнежа (ул. „Марин
Боев” №1) 09132 / 7061
Сграда на РСПБЗН – Кнежа
(ул. „Марин Боев” №1) 09132 /
7061
РСПБЗН – Кнежа (ул. „Марин

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4.
11.09.2020 г.
17.09.2020 г.
09:00 ч. до 16:30 ч.

14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
09:00 ч до 16:00 ч
14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
09:00 ч до 17:00 ч

Ангажирани с провеждане на дейността
длъжностни лица
5.
директор РДПБЗН, началник сектор
ПКД, регионален говорител на ОДМВРПлевен
сили и средства на ЕСС - РДПБЗНПлевен, РУ-Долни Дъбник, ЦСМППлевен, общинска администрация на
община Долни Дъбник, персонал и
ученици от СОУ „Христо Ботев”, гр.
Долни Дъбник
служители на РСПБЗН-Белене
служители на РСПБЗН-Белене

15.09.2020г.
09:00ч. до 10:00ч.

началник РСПБЗН и екип на КТV

15.09.2020г.
10:00ч. до 12:00ч..

началник РСПБЗН, личния състав на
дежурната смяна, ДФ „Вихър“ гр.
Гулянци и екип на КТV

16.09.2020 г. до 18.09.2020г.
от 09:30 ч. до 12:00 ч.
04.09.2020 г.
14.09.2020 г. до 18.09.2020г.
14.09.2020 г. до 18.09.2020г.
09.30 ч. до 12.00 ч.
11.09.2020 г.
от 09.30 ч.
16.09.2020 г.

началник РСПБЗН
служители на РСПБЗН – Кнежа, РТВ и
кабелни ТВ в общините Кнежа и Искър
служители на РСПБЗН – Кнежа
служител на РСПБЗН
служители на РСПБЗН – Кнежа,
директори на детски заведения в гр.
Кнежа и с. Бреница
служители на РСПБЗН – Кнежа

обществеността.
Среща с ветерани от РСПБЗН – Кнежа и дискутиране по
въпроси за превенция и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Дни на отворени врати и временна приемна за граждани

Боев” №1) 09132 / 7061
Сграда на РСПБЗН – Кнежа
(ул. „Марин Боев” №1) 09132 /
7061
Сграда на РСПБЗН-Левски
Сграда на РСПБЗН-Левски

16.

Демонстрации пред обществеността на действия при
гасене на пожар на ЛЗТ и ГТ и извършване на аварийноспасителни дейности при отводняване
Дни на отворените врати.

17.

Приемна за граждани с открити телефонни линии.

18.

Демонстриране пред обществото на тактико –
технически способности на силите и средствата за
реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

19.

Дни на
отворени врати с
провеждане
на
пресконференции с обществеността по актуални
въпроси за мерките по пожарна безопасност и
запознаване с характера на работата

20.

Откриване на две приемни за граждани и откриване на
отворени телефонни линии

РСПБЗН – Плевен
гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий” № 31, тел. 064/864
538 и 064/864 370

14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

21.

Приемна в сградата на РСПБЗН-Червен бряг и открити
телефонни линии за граждани

14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
9.30 часа до 12.00 часа

началник на РСПБЗН-Червен бряг

22.

14.09.2020 г.
9.30 часа до 11.00 часа на

началник на РСПБЗН-Червен бряг

23.

Среща с журналисти от месната кабелна телевизия
„ЕТА”-Червен бряг, представители на общинската власт
и на доброволното формирование към община Червен
бряг
Срещи-беседи с ветерани от органите за ПБЗН.

Сградата на РСПБЗН-Червен
бряг, гр. Червен бряг, ул. „Г.С.
Раковски” №8А, тел.0659/922-22 - дежурен в РСПБЗН
РСПБЗН-Червен бряг, гр.
Червен бряг, ул. „Г.С.
Раковски” №8А

24.

Закриване Седмицата на ПБ - провеждане на поход.

13.

14.
15.

от 09.30 ч.
18.09.2020 г.
от 10.00 ч.

служители на РСПБЗН – Кнежа

15.09.2020 г. до 18.09.2020г.
10.00 до 12.00 часа
14.09.2020г.
09.30 до 11.30 часа

служители на РСПБЗН – Левски

РСПБЗН-Никопол, двора на
службата

15.09.2020 г. до 18.09.2020г.
10.00 до 12.00 часа

РСПБЗН-Никопол, двора на
службата, обособено място
тел. 06541/20-42
гр. Никопол,
пл. „Европа” № 3,
пред сградата на РСПБЗННикопол
РСПБЗН – Плевен,
гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий” № 31

15.09.2020 г. до 18.09.2020г.
10.00 до 12.00 часа

началник РСПБЗН-Никопол;
служители работещи на смени в
РСПБЗН-Никопол
инспектор ДПК и ПД в РСПБЗННикопол

РСПБЗН-Червен бряг, гр.
Червен бряг, ул. „Г.С.
Раковски” №8А (обособено
място в двора на службата)
Провеждане на поход от
сградата на РСПБЗН до м-та

15.09.2020 г.
13:00 ч. до 14:00 ч.
14.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

16.09.2020 г.
10.00 часа до 12.00 часа
18.09.2020 г.
13.30 часа до 17.30 часа на

служители на РСПБЗН – Левски

началник РСПБЗН-Никопол;
служители работещи на смени в
РСПБЗН-Никопол
началник РСПБЗН – Плевен;
началник група „ДПК и ПД”;
началник група „ПГ и СД”
инспектори „ДПК и ПД”;
инспектор „ПГ и СД”
началник група „ДПК и ПД”;
началник група „ПГ и СД”
инспектори „ДПК и ПД”
инспектор „ПГ и СД”

началник на РСПБЗН-Червен бряг и
мл. инспектор ”ДПК и ПД” в РСПБЗНЧервен бряг
началник на РСПБЗН-Червен бряг и
служители на РСПБЗН-Червен бряг

„Ежков дол“.

