№
по
ДЕЙНОСТИ
МЯСТО
ред
1.
2.
3.
1.
Провеждане на широка разгласа на Седмицата „Връзки
на „Пожарната безопасност и защита на обществеността“
населението“.
ОДМВР - Силистра

ДАТА, ЧАС,
ПЕРИОД
4.
с 10.09-18.09.2020 г.
към

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица
5.
Директор РДПБЗН, н-к сектор
ПКД
и
„Връзки
с
обществеността“ към ОДМВР Силистра

2.

Организиране приемни за граждани.

РДПБЗН Силистра

14-18.2020 г. – 9.30- Директор РДПБЗН, граждани
12.00 ч.

3.

Дни на отворените врати в РСПБЗН и УПБЗН,
за запознаване на гражданите с работата на
служителите на място и представяне на ТТ
особености на силите за реагиране при пожари.

РСПБЗН Силистра,
Тутракан, Дулово

14 – 18.09.2020 г.

Служители РСПБЗН, граждани

14 – 18.09.2020 г.

РДПБЗН, Началници РСПБЗН и
УПБЗН, граждани

16.09.2020 г.

Служители РСПБЗН - Силистра,
Община Силистра, граждани

4.

УПБЗН Кайнарджа и
Главиница

Организиране приемна за граждани, както и РСПБЗН Силистра,
отворени телефонни линии.
Тутракан, Дулово
УПБЗН Кайнарджа
Главиница

5.

6.

7.

Провеждане на демонстративни учения и гр. Силистра,
занятия пред гражданството за гасене на пл. Свобода
пожари и извършване на аварийно-спасителни
дейности.
Демонстрационно занятие на плана за
евакуация на общ. администрация-Тутракан
при пожар.
Провеждане на демонстративно занятие пред
гражданството.

и

16.30 ч.

Общ.администрация
18.09.2020 г. от 10 до Служители РСПБЗН Тутракан,
ул.”Трансмариска” №31 12 часа
граждани
гр. Тутракан
Център гр. Дулово
14.09.2020 г.
Началник РС ПБЗН – Дулово
Личен състав РС ПБЗН

8.

Занятие по евакуация на деца от групи за гр. Силистра,
предучилищна възраст в ЦДГ „Роза”.
ул. „Петър Вичев”, №25

9.

Занятие за проиграване на плана за ДГ“Св. Св. Кирил и
евакуация на ДГ“Св. Св. Кирил и Методий“.
Методий, “ул.“Хр. Ботев“
№1, гр. Главиница

05.10.2020г.

Началник
на дежурство

РСПБЗН,екип

10.

Занятие за проиграване на плана за ДГ“Патиланчо“, ул. „Гео
евакуация на ДГ“Патиланчо“.
Милев“
№17,
гр.
Тутракан

05.10.2020г.

Началник
на дежурство

РСПБЗН,екип

11.

Провеждане на дарителска кампания сред РДПБЗН и РСПБЗН
служителите от РДПБЗН Силистра в помощ на
децата на загиналите при изпълнение на
служебните си задължения служители на МВР.
Провеждане на пресконференция по актуални
РС ПБЗН – Дулово
въпроси от дейността на органите за ПБЗН.

12.

17.09.2020 г. 10.00 ч.

до 04.09.2020 г.

Служители РСПБЗН, деца и
служители от
ЦДГ „Роза”,
граждани

Служители РДПБЗН

15.09.2020 г. – 10.00 ч

Началник РС ПБЗН - Дулово
Служители РСПБЗН - Силистра

13.

Провеждане на тиймбилдинг със служителите РСПБЗН Силистра
чрез организиране на състезание по тенис на
маса между дежурните смени.

15.09.2020 г.-9.00 ч.

14.

Спортна среща по волейбол между отборите на РСПБЗН Тутракан
РСПБЗН Тутракан и УПБЗН Главиница.

18.09.2020 г. от 14.00 Служители от РСПБЗН Тутракан
часа

15.

Изложба на детски рисунки на тематика – Младежки дом – гр.
Спасителни и пожарогасителни дейности Силистра,
(различни възрастови групи).
ул. „Симеон Велики“ 135

16.

Осигуряване на информираност и повишаване
културата на населението по отношение на Младежки дом – гр.
пожарната безопасност и защитата при Силистра,
пожари, бедствия и извънредни ситуации, чрез ул. „Симеон Велики“ 135
представяне на мултимедийно презентиране.

14.09.-18.09.2020 г.,

Служители група ПК и ПД

От 09.00-15.00 ч.
Служители група ПК и ПД
14.09.-18.09.2020 г.,
От 09.00-15.00 ч.

