№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1
2
1.
Провеждане на дарителска кампания сред служителите
на РДПБЗН-Сливен в помощ на децата на загинали и
пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители от ГДПБЗН.
1
2.

3.

4.

5.

6.
7.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

3
РДПБЗН-Сливен, гр. Сливен, ул. „д-р Г. Миркович“ № 2

4
01.09. - 03.09.2020 г.

2
3
Провеждане на Дни на отворените врати и приемна за Група ПКПД, Парк Юнак,
граждани с открита телефонна линия.
гр. Сливен
Тел. 044/667 962
Организиране посещение на деца от групи за предучи- Двор на РСПБЗН-Сливен,
лищна подготовка от детски градини в гр. Сливен. Про- гр. Сливен, ул. „Г.С. Равеждане на демонстрации пред децата.
ковски” № 22а,
тел. 044/662-554
Организиране на открита телефонна линия за граждани. РСПБЗН-Сливен,
гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски” № 22а,
тел. 044/662-554
Провеждане на Дни на отворените врати с демонстрация Двор на РСПБЗН-Сливен,
на възможностите на службата за извършване на операгр. Сливен, ул. „Г. Раковтивни дейности, разясняване на мерки за пожарна безоски” № 22а,
пасност и защита при пожари и бедствия.
тел. 044/662-554
Тържествено събрание и тържество с участието на слуПредстои да бъде уточнежители от РДПБЗН и ветерани от органите за ПБЗН.
но
Отдаване на почит и полагане цветя на гробовете на поГрадски гробищни паркочинали през последните години служители на РСПБЗНве
Сливен.

4
16.09. - 18.09.2020 г.
от 09, 30 до 12, 00 ч.
16.09.2020 г.
от 10, 00 ч. до 12, 00 ч.

Ангажирани с провеждане на дейността длъжностни лица
5
Началник на СПКД, Н-ци
на РСПБЗН

5
Началник група ПКПД

началник ГДПКПД
инспектор в ГПГСД
екипи от смяната

15.09. - 18.09.2020 г.
от 09, 30 до 12, 00 ч.

служители на РСПБЗНСливен по график

16.09. - 18.09.2020 г.
от 09, 30 до 17, 00 ч.

началник ГДПКПД и
инспектор в ГПГСД

14.09.2020 г. от 19, 00 ч.

началник на РСПБЗН

16.09.2020 г. от 11, 00 ч.

началник на РСПБЗН

8.

9.

10.

1
11.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

Провеждане на учебно занятие за евакуация на пребиваващите в детска градина „Детски свят“. Демонстриране
на пожарна техника пред децата.
Създаване и публикуване на материали и публикуване в
страницата на РСПБЗН в fasebook с цел популяризиран
на дейността на РСПБЗН и повишаване интереса на
гражданите за пожарна безопасност.
Поднасяне на цветя и отдаване на почит пред паметната
плоча на загиналия при изпълнение на служебния си
дълг пожарникар Петър Марков
2
Организиране на приемна с открит телефон за граждани.

ДГ „Детски свят“
гр. Нова Загора,
ул. Диньо Нойков № 24
Социални мрежи

Гробищен парк на гр. Нова Загора
3
РСПБЗН Котел,
„Промишлена зона”1
Тел. 0453/4 24 45
РСПБЗН - Котел,
Промишлена зона 1
Тел. 0453/4 24 45

Провеждане на Ден на отворените врати с демонстрация
на възможностите на службата за извършване на оперативни дейности, разясняване на мерки за пожарна безопасност и защита при пожари и бедствия.
Среща с доброволци от доброволно формирование „П.
РСПБЗН - Котел,
Берон“ по отношение обществените ползи от доброволПромишлена зона 1
чеството, идеи и ценности – уважение на другия, отгоТел. 0453/4 24 45
ворност, солидарност и съпричастност, навременна взаимопомощ.
Организиране посещение на деца от групи за предучидвора на ДГ „Дъга“ ,
лищна подготовка от ДГ „Дъга“ в гр. Котел. Провеждане
гр. Котел
на демонстрации пред децата.
Тържествено събрание по-случай професионалния празРСПБЗН - Котел,
ник на служителите от ГДПБЗН-МВР 14 септември и
Промишлена зона 1
участието на ветерани от органите за ПБЗН.
Тел. 0453/4 24 45
Отдаване на почит и полагане цветя на паметна плоча на М. „Попова чешма“ и
загинал служител при изпълнение на служебните си заГрадски гробищен парк.
дължения и на гробовете на починали през последните
години служители на РСПБЗН-Котел
Откриване на изложба от доц. Людмил Георгиев на тема: Фоайе в Музей на котлен-

16.09.2020 г.
от 9.30 до 12.00 часа

Инспектор ДПК и ПД,
Дежурна смяна

14.09. - 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН

14.09.2020 г. от 9.30 часа

4
15.09 – 18.09.2020 г.
от 9:30-12:00 ч.

Началник РСПБЗН,
инспектор ДПК и ПД
служители от ДС
5
Служители на РСПБЗН –
Котел по график

16.09.2020 г.

Началник на ДС
мл. инспектори ДПК,

16.09.2020 г.

ВПД началник на
РСПБЗН

17.09.2020 г.
от 10, 30 ч.

екип от смяната на
дежурство

15.09.2020 г.
от 09, 30 ч. до 10,30 ч.
15.09.2020 г.
от 10, 30 ч. до 11,30 ч.
14.09.2020 г.

ВПД началник на
РСПБЗН и целия личен
състав
ВПД началник на
РСПБЗН
ВПД началник на
2

20.

21.
1
22.
23.
24.
25.

Символи на държавността – пожарникарски каски, шапските възрожденци и
ки, униформи и др., във връзка с историята на противо- Пантеон на Г. С. Раковспожарното дело.
ки, гр. Котел
Публично обявяване пред местните бизнес среди от под- Община-Котел,
крепа при реализация на конкретни обществени значими радио и кабелен оператор
дейности, повишаващи информираността и културата на
населението по отношение на осигуряването на пожарната безопасност и защитата при бедствия.
Дни на отворени врати
Сградата на РСПБЗН
Твърдица
2
3
Провеждане на демонстративно ПТЗ във филиал на
Сграда на ОДЗ „ТвърдиОДЗ” Твърдица”- гр. Твърдица
ца” гр. Твърдица
Провеждане на срещи и беседи с пенсионери и бивши
Сградата на РСПБЗН
служители от службата
Твърдица
Провеждане на среща с Директора на СУ” Н. Рилски” гр. Сградата на СУ” Н. РилсТвърдица във връзка с подновяване състава на МПО
ки” гр. Твърдица
Организиране на временна приемна за граждани и посе- Сградата на РСПБЗН
тители
Твърдица

от 10, 30 ч.

РСПБЗН

15.09. - 18.09.2020 г.

ВПД началник на
РСПБЗН и
мл. инспектори ДПК

15.09. – 18.09.2020 г.
От 09.00 – 17.00 часа

Служителите от службата

4
18.09.2020 г. от 09.30 ч.

5
Оперативния състав

15.09.2020 г. от 13.00 ч.

Началник РСПБЗН

17.09.2020 г. 10.30 ч.

Мл. инспектор ДПК

15 и 18. 09.2020 г.
от 09.00 до 17.00 ч.

Началник РСПБЗН
Мл. инспектор ДПК

ЗА ДИРЕКТОР:
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР

/п/

Андрей Алексиев
(съгласно заповед № 1983к-1195/19.08.2020 г.)

3

Изготвил:
Инспектор ЗН
/п/
Инспектор Петър Минков
04.09.2020 г.
Съгласувано:
Началник сектор ПКПД
/п/
Гл. инспектор Иван Георгиев
04.09.2020 г.
Отп. в 1 екз.:
Екз. № 1 – деловодство РДПБЗН
Изпратено по ел. поща на ГДПБЗН-ПО

4

