№
1

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

Обявяване “Седмицата на пожарната безопасност” и осъществяване на
навременно информиране на обществеността за планираните мероприятия от
страна на РДПБЗН Пловдив със съдействието на Д „ПВО“ и с активното
партньорство на средствата за масово осведомяване (СМО).
Организиране и провеждане на пресконференция с представители на СМО по
актуални въпроси, популяризиране дейността на органите за ПБЗН,
превантивните мерки за пожарна безопасност и защита на населението.
Организиране и откриване на приемни за граждани.

Регионални и местни
СМО;
www.fire-plovdiv.org
www.plovdiv.mvr.bg
РДПБЗН Пловдив,
гр. Пловдив, ул.
“Преслав” № 33;
РДПБЗН/РСПБЗН

14.09.2020 г.
10:00 часа

Анелия Влахкинова

14.09.2020 г.
11:00 часа

Директор РДПБЗН;
Анелия Влахкинова

14-18.09.2020 г.

Провеждане на Дни на отворените врати в РДПБЗН Пловдив и РСПБЗН с
демонстрации на възможностите за извършване на оперативни дейности,
както и разясняване на правилата за пожарна безопасност.
Организиране и провеждане на работна среща с Регионален инспекторат на
МОН Пловдив и директорите на учебни заведения в Пловдивска област във
връзка с обучението на ученици при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
Организиране и провеждане на работни срещи с общинските структури по
образованието и директорите на учебни заведения във връзка със
сформирането на МПО „Млад огнеборец“ и решаване на въпроси, касаещи
пожарната безопасност в учебните заведения.
Организиране и провеждане на:
- демонстративни обучения и занятия;
- проиграване на планове за евакуация и по ЗН с изпълнителната власт и
населението;
- демонстрации на пожарна и спасителна техника пред обществеността;
- демонстрации на спасителни дейности с оказване на първа помощ на
пострадали.
Организиране на обществено представяне и отразяване в медиите на
обновените, по линия на европейските програми, тактико-технически
способности на силите за реагиране при пожари, бедствия и извънредни
ситуации.

РДПБЗН/РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Началник сектор ПКД;
Началници РСПБЗН
Началник сектор ПКД;
Началници РСПБЗН

ДЕЙНОСТИ
2

Създаване на организация за популяризиране на:

РДПБЗН Пловдив,
гр. Пловдив, ул.
“Преслав” № 33;

17.09.2020 г.
11:00 часа

Началник сектор ПКД

14-18.09.2020 г.

Началници РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Началник сектор ПГ и
СД;
Началник сектор СОД;
Началници РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Началник сектор ПГ и
СД;
Началник сектор СОД;
Началници РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Началник сектор ПКД;
Анелия Влаккинова
1
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Публични места в
Пловдив и областта

14-18.09.2020 г.

Началници РСПБЗН

Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на
служебните си задължения пожарникари и поднасяне на цветя пред паметните
им плочи.
Награждаване на служители от РДПБЗН Пловдив по случай 14 септември –
Професионален празник на служителите от ГДПБЗН-МВР.

14.09.2020 г.
10,30 ч

Директор РДПБЗН;
Анелия Влахкинова

Изготвяне на отчет-анализ на проведените мероприятия по време на
Седмицата на пожарната безопасност.

30.10.2020 г.

инсп. Ели Иванова

ДЕЙНОСТИ
2

- иновативни добри практики, повишаващи нивото на пожарната безопасност
и защитата на населението;
- страниците на ГДПБЗН в сайта на МВР (www.nspbzn.mvr.bg),
информационния сайт (www.pojarna.com), страницата на РДПБЗН Пловдив
(www.fire-plovdiv.org) и др.под. сайтове и страници , представящи дейността
на органите за ПБЗН;
- постоянно действащата благотворителна дарителска кампания за
подпомагане на децата на загинали и пострадали при изпълнение на
служебните си задължения колеги.

10.

11.

12.

Разпространение на информационно-разяснителни материали, предназначени
за населението, свързани с превантивните мерки и правилното поведение при
възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации.

ПЪРВА РСПБЗН ПЛОВДИВ
1.

2.
3.

Предварително разгласяване седмицата на ПБ със съдействието на
средствата за масово осведомяване (СМО).
Организиране на временни приемни в РСПБЗН с открити телефони за
посрещане на граждани – от 09,30 до 12,00 ч на
телефони:932221; 932171
Провеждане на Дни на отворените врати в 01 РСПБЗН с демонстрации на
възможностите за извършване на оперативни дейности, както и разясняване

Интернет сайтове
https://www.pbnovice
ntral.org/

10.09.2020 г.

Началник
01 РСПБЗН

Първа РСПБЗН
ул.“Преслав“ № 33

14-18.09.2020 г.

Началник група ДПК и
ПД

Първа РСПБЗН
ул.“Преслав“ № 33

14-18.09.2020 г.

Началник група ПГ и
СД
2
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5.
6.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

Ул. „Алеко
Константинов“ № 11,
гр. Пловдив

17.09.2020 г., от
14,00 ч

Ст. инсп. Колев
Мл. инсп. Георгиев

2

на правилата за пожарна безопасност.
Организиране и провеждане на мероприятия (състезания, игри, викторини и
др. под с деца.
ОУ „Алеко Константинов“
Ул. „Алеко Константинов“ № 11, гр. Пловдив
НУ „Христо Ботев“, гр. Съединение
Провеждане на турнир по тенис на маса „Пеньо Танев“ за купата на Първа
РСПБЗН- Пловдив.
Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на
служебните си задължения пожарникари и поднасяне на цветя пред
паметната плоча в 01 РСПБЗН.

Ул. „Баба Исака
Скачкова“ № 3, гр.
Съединение
Гр. Пловдив
ул.“Преслав“ № 33
Гр. Пловдив
ул.“Преслав“ № 33

18.09.2020 г.
14.09.2020 г.
10,30 ч

Началник 01 РСПБЗН
Началник 01 РСПБЗН

ВТОРА РСПБЗН ПЛОВДИВ

7.

Провеждане на широка разгласа сред гражданите на населените места в
района на действие на службата за предстоящата „Седмица на пожарната
безопасност”.

Сайтове на общини

Преди началото
на
Седмицата за

Началник група ПГ и
СД

пожарната
безопасност
8.

9.

10.

Организиране на приемна за граждани в сградата на Втора РС”ПБЗН” Пловдив с открити телефони 032 /670-580 и 032 /932-202 за посрещане на
сигнали, предложения и молби на граждани.
Провеждане на срещи с органите на местната изпълнителна власт кметовете на район “Южен“, община “Куклен” и община “Родопи” с цел
поставяне и решаване на проблеми, свързани с пожарната безопасност на
населените места, за сформирането на доброволни формирования за
подпомагане на службата при пожари, бедствия и кризи.
Провеждане на среща с ръководството на ОУ „Стоян Михайловски”, ОУ
„Яне Сандански”, ОУ „Захари Стоянов” и ОУ „Димитър Талев”, за
обновяване на съществуващите МПО „Млад огнеборец”.

15. 09. 2020 г.

Началник РСПБЗН
Началник група ПГ и
СД

Общини в района на
действие на Втора
РСПБЗН Пловдив

14-18.09. 2020 г.

Началник РСПБЗН
Началник група ПГ и
СД

В съответните
училища

14-18.09. 2020 г.

Началник РСПБЗН

Втора РСПБЗН
Пловдив

3
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1
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2

Изготвяне на отчет-анализ за извършената дейност на Втора РСПБЗН Пловдив през „Седмицата на пожарната безопасност“.

до 25. 10. 2020 г.

Началник група ПГ и
СД

ТРЕТА РСПБЗН ПЛОВДИВ
Откриване временна приемна и открити телефонни линии
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Провеждане на среща с кмета на Община “Марица” за обсъждане на
взаимодействието, включително по изпълнението на плановете за защита на
населението при бедствия и създаването на доброволни формирования,
както и поставяне на въпроси свързани с пожарната безопасност в
населените места
Провеждане на демонстрация на пожарна техника и възможностите на
органите за ПБЗН за действия при ликвидиране на различни по характер
произшествия от екип на III-та РСПБЗН в ДГ “Космонавт”, гр. Пловдив, ул.
„Гонда вода”№ 1 и провеждане на учебна евакуация от детската градина.
Провеждане на демонстрация на пожарна техника и възможностите на
органите за ПБЗН за действия при ликвидиране на различни по характер
произшествия от екип на III-та РСПБЗН в ДГ “Ралица”,с. Войводиново, обл.
Пловдив и провеждане на учебна евакуация от детската градина
Провеждане на волейболен турнир между отборите на РСПБЗН при
РДПБЗН- ПЛОВДИВ.
Поднасяне на цветя пред плочата на загиналите пожарникари при изпълнени
е на служебния си дълг в Пловдивски регион.
Обявяване ден на отворени врати за граждани, на който ще се проведе
демонстрация на възможностите за извършване на оперативни дейности и
разясняване на мерки за пожарна безопасност и защита на населението при

III-та РСПБЗН Пловдив телефони
032/90 22 22 и 032/96
25 72 за посрещане
сигнали на граждани
Община “Марица”

15.09.2020 г.
за времето от
09:30 до 12:00

Инспектори ДПК и ПГ

15.09.2020г.
за времето от
14:00 до 15:30

Началник група ДПК и
ПД

III-та РСПБЗН Пловдив телефони
032/90 22 22 и
032/96 25 72

16.09.2020г.
за времето от
10:00 до 11:00

Началник група ПГ
Началник група ДПК
ПД

III-та РСПБЗН Пловдив телефони
032/90 22 22 и
032/96 25 72
-та
III РСПБЗН Пловдив

17.09.2020г.
за времето от
09:00 до 10:00

Началник група ПГ
Началник група ДПК
ПД

I-ва РСПБЗНПловдив
III-та РСПБЗНПловдив телефони
032/90 22 22 и 032/96

18.09.2020г.
за времето от
09:30 до 12:00
14.09.2020г.
За времето от
9:30 до 10:00
17.09.2020г.
за времето от
10:30 до 12:00

Началник III-та
РСПБЗН
Началник група ДПК и
ПД
Началник група ПГ
Началник група ДПК и
ПД
4
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2

1

бедствия.

25 72

ЧЕТВЪРТА РСПБЗН ПЛОВДИВ
Откриване на временна приемна в РСПБЗН и открит телефон 032/
681750 за посрещане сигнали на граждани.

Кабинета на
Инспектори ДПК

09.30-12.00 ч.,
дежурство по
график на дати
14.09.18.09.2020 г..
01-18 09.2020 г

Инспектори ДПК

Провеждане на работни срещи с органите на местната изпълнителна
власт с цел поставяне проблеми на ПБ и с ръководствата на
пожароопасни обекти, учебни и детски заведения, за решаване на
въпроси, свързани с пожарната им обезопасеност.
Разпространяване на предоставени нагледни материали за Седмицата
на ПБ от ГДПБЗН и поставянето им на подходящи места в РСПБЗН, в
населените места и обектите.
Участие на служителите при честване на 14 септември в
тържествените събрания за награждаване и отдаване на почит пред
паметните плочи на загинали пожарникари.
Провеждане съвместни мероприятия е разяснителен характер е
общинските отдели за култура и образование, центровете за работа е
деца и детски градини за ранното формиране на противопожарна
култура у подрастващите
Провеждане на демонстративно занятие пред гражданството в ЦДГ
„Едгар Бороу” от 10.00 ч. на 17.09.2020г., за гасене на пожари и
аварийно- спасителна дейност.
Изготвяне на отчет- анализ за изпълнението на мероприятията,
свързани със „Седмицата на ПБ“ и Професионалния празник 14
Септември, с извеждане на положителен опит и конкретни
предложения и мнения за утвърждаване на традицията и постигане на
широк обществен отзвук.

Кметство Тракия
Кметство Източен

ЖК. „Тракия“
ЖК. „Изгрев“

12.09.2020 г.

Инспектори ДПК

01 РСПБЗН

14-18.09.2020 г

Инспектори ДПК
Инспектори ПГ и СД

ЦДГ „Едгар Бороу“

17,09.2020 г

Инспектори ДПК

ЦДГ „Едгар Бороу”

17 .09.2020 г.

Инспектори ПГ и СД
Дежурна смяна

04 РСПБЗН

25.10.2020 г.

Началник РСПБЗН

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Началник РСПБЗН

5
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от 10:30 ч. на
14.09.2020г.

ст.инсп.инж.Щ.Гочев

РСПБЗН АСЕНОВГРАД
26.

Провеждане на демонстративни занятия за гасене на пожари пред гражданите В района на
РСПБЗНпо случай „Седмицата на пожарната безопасност“.
Асеновград, ул. „
Речна ” № 37
Организиране на приемна за граждани.
сградата на РСПБЗН
- Асеновград

27.
Организиране „Ден на отворените врати в структурите на ПБЗН” с открити сградата на РСПБЗН
телефони 0331 67458 и 0331 /6 0128 email: rspbzn_asenovgrad@abv.bg
- Асеновград
28.

29.

Представяне по местната кабелна телевизия на технико-технически Пред сградата на
способности на силите за реагиране при пожар-техника доставена по линия на РСПБЗН Европейски програми.
Асеновград

Фото изложба свързана с историята на пожарната в гр.Асеновград
30.

В кабинета на
началник РСПБЗНАсеновград

От14.09 18.09.2020 г.
08,00-17,00 ч

ст.инсп.инж.Щ.Гочев

от 14.09 до
18.09.2020 г.
08,00-17,00 ч

Инсп. Георги Стефанов
и
ст.инсп.инж.Никола
Стойков

от 14.09 18.09.2020 г.
сутрин от 08:30
до 10:30 часа
от 14.09 15.09.2020 г.
08,00-17,00 ч

ст.инсп.инж.Щ.Гочев

ст.инсп.инж.Щ.Гочев

РСПБЗН КАРЛОВО

31.

Обявяване Седмицата на пожарната безопасност 14.09.2020 – 18.09.2020
година и Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР – 14
септември чрез средствата за масово осведомяване в Община Карлово и
Община Сопот.

http://karlovonews.com/
http://www.karlovo.tv/
http://www.karlovobg.
eu/

До 10.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН
Карлово
6

№
1

32.

ДЕЙНОСТИ
2

Активизиране на разяснителната дейност чрез СМО за популяризиране на
професията пожарникар и повишаване на противопожарната култура на
населението.

33.

Провеждане на „Дни на отворени врати”.

34.

Откриване на временна приемна за граждани, с открита телефонна линия за
контакти и осигурено дежурство от служители ДПК и ПД.

35.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

http://www.karlovopre
ss.com/
http://rnews.bg/
https://www.pbnovini.
com/
http://karlovonews.com/
http://www.karlovo.tv/
http://www.karlovobg.
eu/
http://www.karlovopre
ss.com/
https://www.pbnovini.
com/
Сградата на РСПБЗН
Карлово на адрес
гр.Карлово,
ул.”Христо
Проданов” №7,

14.09 –
18.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН
Карлово

14.09.18.09.2020 т.

Служители на РСПБЗН
Карлово

09:30 ч. до
12.00ч.
от 14.09.2020 до
18.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН
Карлово

-

До 04.09.2020 г.

Служители на РСПБЗН
Карлово

РСПБЗН- Първомай,
ул.“Зорница“ № 1
гр. Първомай
РСПБЗН- Първомай,
ул.“Зорница“ № 1,

От 09.00 до
16.00ч. на
14.09.2020г.
От 09.00 до
16.00ч. на 17.09.

Двора на РСПБЗН
Карлово

Провеждане на дарителска кампания в подкрепа на децата на загиналите при
изпълнение на служебния си дълг колеги

РСПБЗН ПЪРВОМАЙ
36.

37.

Ден на отворените врати в РСПБЗН- Първомай с демонстрации на
възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване на
мерки за пожарна безопасност и защита при бедствия.
Откриване на временна приемна и открити телефони за даване на консултации
отнасящи се до пожарообезопасяването на обектите и жилищата в населените

Служители на
РСПБЗН- Първомай и
граждани.
Служители на
РСПБЗН- Първомай и
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39.

40.

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

гр. Първомай
Община Първомай,
гр. Първомай

и 18.09.2020г.
От 11.00 до
12.00ч. на
17.09.2020г.

Община Първомай,
гр. Първомай

От 09.00 до
11.00 ч. на
16.09.2020 г.

граждани.
Служители на
РСПБЗН-Първомай и
представители на
отдела по
образованието в
общината
Служители на
РСПБЗН-Първомай и
ръководството на
Община Първомай.

Община Първомай,
гр. Първомай

От 09.00 до
16.00ч. на
18.09.2020г.

ДЕЙНОСТИ
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места и приемане на жалби от граждани на Община Първомай.

38.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Провеждане на среща с отдела по образованието в общината е цел разясняване
на реда и условията за участието на младежите в МПО"Млад огнеборец" в
съответствие със съгласувания с МОН статут и обучението по ПБ на
учениците през новата учебна година 2020/2021год.
Провеждане на публична среща с ръководството на Община Първомай за
обсъждане на взаимодействието, включително по изпълнението на плановете
за защита при бедствия, работа на доброволното формирование и др.
Провеждане на служебно събиране с целия личен състав на РСПБЗН Първомай по случай Седмицата на ПБ.

Служители на
РСПБЗН-Първомай.

РСПБЗН РАКОВСКИ

41.

42.

Предвидена е широка разгласа на Седмицата за пожарната безопасност с
ангажиране на общественото внимание към дейността на органите за пожарна
безопасност, ролята и значението на взаимодействието с органите на местната
изпълнителна власт и необходимостта от оказване на съдействие от страна на
населението при потушаването на възникналите в поземления и горския фонд
пожари и засилената превантивна и административно наказателна дейност на
органите за ПБЗН. Планувано е разпространение на информация, като ще се
наблегне и на значението на ранното формиране на противопожарната
култура на подрастващите и разясняване на статута на МПО, реда и условията
за сформирането им и за включването на младежките в тях през новата учебна
2020/2021 г.
Предвижда се разкриване на временна приемна в РСПБЗН за граждани от
дежурен н-к ДС за времето от 09,00 до 12,00 ч. Дежурни слуители в
приемната.

Община Раковски,
Община Брезово,
местна кабелна
телевизия и
радиоуредба.

14.09.2020 г. до
18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН
Раковски и инспектор
ДПК и ПД

РСПБЗН Раковски
тел.03151 2007

14.09.2020 г. до
18.09.2020 г.
09.00 ч. - 12.00 ч

14.09.2020 г. Радослав
Зенков
15.09.2020 г. Стоян
Георгиев
8
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43.

44.

45.

46.

47.

ДЕЙНОСТИ
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На 15.09.2020 г. в 10.00 ч. е планирано да се проведе среща с кмета на общ.
Раковски. Срещата ще се проведе във виртуална среда.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

общ. Раковски.

РСПБЗН САДОВО
Ден на отворените врати в РСПБЗН-Садово с демонстрации на
РСПБЗН-Садово,
възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване
ул.”Константин
на мерки за пожарна безопасност и защита при бедствия.
Малков” №
21,гр.Садово
Откриване на временна приемна и открити телефони за даване на
РСПБЗН-Садово,
консултации отнасящи се до пожарообезопасяването на обектите и
ул.”Константин
жилищата в населените места и приемане на жалби от граждани на
Малков” №
Община Садово.
21,гр.Садово
Провеждане на среща с отдела по образованието в общината с цел
Община Садово,
разясняване на реда и условията за участието на младежите в
гр.Садово
МПО"Млад огнеборец" в съответствие със съгласувания с МОН
статут и обучението по ПБ на учениците през новата учебна година
2020/2021 год.
Провеждане на публична среща с ръководството на Община Садово
за обсъждане на взаимодействието, включително по изпълнението на
плановете за защита при бедствия, работа на доброволното
формирование и др.

Община Садово,
гр.Садово

10.00ч.÷12.00ч.
15.09.2020 г.

16.09.2020 Дончо
Генов
17.09.2020 г. Радко
Нановски
18.09.2020 г. Радослав
Зенков
Служителите са Н-ци
на ДС
Началник РСПБЗН
Раковски.

От 09.00 до
16.00ч. на
15.09.20г.

Служители на
РСПБЗН-Садово и
граждани.

От 09.00 до
12.00ч. на
15.09.20г.

Служители на
РСПБЗН-Садово и
граждани.

От 09.00 до
10.00ч. на
18.09.20г.

Служители на
РСПБЗН-Садово и
представители на
отдела по
образованието в
общината.
Служители на
РСПБЗН-Садово и
ръководството на
Община Садово.

От 10.00 до
11.00ч. на
18.09.20г.
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48.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

2

Демонстрации на възможностите за извършване на оперативни
Площад гр. Садово
дейности по пожарогасене и спасителни дейности с наличната техника
пред ученици от ОУ „Гео Милев“ и граждани на Садово

От 11.00 до
12.00ч.
15.09.20г.

Служители на
РСПБЗН-Садово.

РСПБЗН СТАМБОЛИЙСКИ

49.

50.

51.

52.

Разясняване на значението на ранното формиране на противопожарна
култура при подрастващите и популяризиране на работата с младежките
противопожарни отряди “Млад огнеборец”, техния статут, както и на реда и
условията за сформирането им и участие в тях. Доброволчество – изисквания
и критерии към бъдещите доброволци, възможност за обучение на
доброволци на лица ,навършили 16 г., обществените ползи от
доброволчеството, идеи и ценности – уважение на другия, отговорност,
солидарност, съпричастност, навременна взаимопомощ.

СУ „Отец Паисий“
гр. Стамболийски

16.09.2020г.
От 10,00 часа

Инсп. Йоцов
Мл. инсп. Баталов

ОУ „Христо Ботев“
Гр. Стамболийски

17.09.2020г.
От 10,00 часа

Мл. инсп. Баталов

ОУ „Христо
Смирненски“
гр. Стамболийски

17.09.2020г.
От 10,00 часа

Инсп. Йоцов

Организиране на временни приемни за граждани „дни на отворени врати“ с
обявени открити телефонни линии за връзка в Диспечерната на РСПБЗН
Стамболийски
Провеждане на работни срещи с кметовете на Общините –Стамболийски,
Кричим и Перущица и Н-к РУП-Стамболийски за осъществяване на
превантивна дейност по въпроси за пожарната безопасност.

РСПБЗН
Стамболийски
ул.“Янтра“ №1
РУП-Стамболийски
Общини по населени
места

14-18.09.2020
от 9,30 до 11,30
часа
18.09.2020
14:00 часа
15:00 часа
16:00 часа

Инсп. Йоцов
Ст. инсп. Петров
Н-к ДС

Провеждане на демонстрации по пожаростроева подготовка

на плаца в РСПБЗН
Стамболийски
ул.“Янтра“ №1
„МОНДИ“ АД - ПТЗ

от 10,00 часа и
от 11,00 часа
16.09.2020г.

Гл. инсп. С. Дрянков

Ст. инсп. Петров
Н-к ДС
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МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

В РСПБЗН
Стамболийски
ул.“Янтра“ №1

От 1418.09.2020г

Гл. инсп. С. Дрянков

Изнасяне на беседа с противопожарна тематика ДГ „Звънче“ гр.
Стамболийски.

ДГ „Звънче“
гр. Стамболийски

16.09.2020г.
От 10,00ч.

Мл. инсп. Баталов

Изнасяне на беседа с противопожарна тематика ДГ„Р. Княгиня“ гр.
Стамболийски.
Изнасяне на беседа с противопожарна тематика ДГ „Слънце“ гр.
Стамболийски.
Изнасяне на беседа с противопожарна тематика ДГ „Искра“
гр.Стамболийски.
Публикуване на снимкови материали в интернет пространството.

ДГ„Р. Княгиня“
гр. Стамболийски
ДГ „Слънце“
гр. Стамболийски
ДГ „Искра“
гр.Стамболийски

18.09.20г
от 14,00ч.
18.09.2020г
от 10,00ч
16.09.2020г.
От 14,00ч.
18.09.2020г.
До 17,00 часа
14.09.2020г.
от 10,30часа

Мл. инсп. Баталов

ДЕЙНОСТИ
2

Провеждане на дарителска кампания за децата на загинали пожарникари.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.

Тържествено честване на Професионалния празник на служителите от
РД ПБЗН - Пловдив
ГДПБЗН 14 септември – с отдаване на почит пред паметта на загинали при
изпълнение на служебния си дълг огнеборци с оказване на внимание към
техните близки, полагане на венци и цветя на паметните им плочи
РСПБЗН ХИСАРЯ

60.

Провеждане на среща - разговор е представители на общинското
ръководство в Калояново.

61.

Провеждане на среща - разговор е представители на общинското
ръководство в гр. Хисаря.

62.

Провеждане на демонстративно занятие пред гражданите

63.

Посещение в РСПБЗН на деца от ДГ „Мечо Пух“ гр. Хисаря.

Общинска
администрация
Калояново
Общинска
администрация
Хисаря
Площад „Еани“,
пред НЧ „Иван
Вазов“ гр. Хисаря
РСПБЗН - Хисаря

Инсп. Йоцов
Инсп. Йоцов
Инсп. Йоцов
Ръководен състав на
РСПБЗН

14.09.2020 г.
11:00 - 12:00 ч.

Началник РСПБЗН;
мл. инспектор
Караиванов

15.09.2020 г.
11:00 - 12:00 ч

Началник РСПБЗН

17.09.2020 г. от
11:00 ч.

ДС

16.09.2020 г. от

Началник РСПБЗН;
11

№
1

ДЕЙНОСТИ
2

64.

Посещение на деца от ДГ „Дъга“, гр. Хисаря

65.

Дни на отворени врати на РСПБЗН Хисаря

МЯСТО

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД

Ангажирани с
провеждане на
дейността лица

3

4

5

РСПБЗН - Хисаря

09:30 ч.
16.09.2020 г.
от 11:00 ч.
14 - 18.09.2020
г.

ДПК; ДС
Началник РСПБЗН;
ДПК; ДС
Началник РСПБЗН;
ДПК; ДС

РСПБЗН - Хисаря
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