№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Поднасяне на венци в памет на загиналите при
изпълнение на служебните си задължения
пожарникари.
2.
Дни на отворените врати – РСПБЗН Смолян
3.
Популяризиране на професионалния празник
на ПБЗН 14.септември в социални медии
4.

Популяризиране на професията на
пожарникаря в социални медии

5.

Популяризиране на доброволчеството
социални медии

6.

Провеждане на информационно-разяснителни
беседи с разпространение сред населението на
материали, описващи превантивните мерки и
правилното поведение за защита на хората при
възникване на пожари и бедствия
Провеждане на състезания, викторини, игри с
тематика в областта на ПБЗН за деца и
ученици
Провеждане на демонстрация на пожарна
техника

7.

8.

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица

3.
Паметник на героите –
костница. гр.Смолян,
ул.“Коста Аврамиков“
РСПБЗН Смолян
Страница на РСПБЗН
Смолян във Фейсбук
РС ПБЗН СМОЛЯН
Страница на РСПБЗН
Смолян във Фейсбук
РС ПБЗН СМОЛЯН
Страница на РСПБЗН
Смолян във Фейсбук
РС ПБЗН СМОЛЯН
Смолян, площад
„Свобода“, стар център

4.
14. 09. 2020год.
11.00 часа

5.
Служители от РДПБЗН Смолян и
РСПБЗН Смолян

15- 18 . 09. 2020год.
14. 09. 2020год.

Служители от РСПБЗН Смолян
Ст. и-р Янковски началник на
група „ДПК и ПД“

15. 09. 2020год.

Ст. и-р Янковски началник на
група „ДПК и ПД“

16. 09. 2020год.

Ст. и-р Янковски началник на
група „ДПК и ПД“

15.09. - 17.09. 2020г.
09.30 – 17.30 часа

Служители от РСПБЗН Смолян;
Екип на МДО при РСПБЗН
Смолян

Смолян, площад
„Свобода“, стар център

15.09. - 17.09. 2020г.
09.30 – 17.30 часа

Смолян, площад
„Свобода“, стар център

17.09. 2020г.
16.30 – 18.30 часа

Служители от РСПБЗН Смолян;
Екип на МДО при РСПБЗН
Смолян
Служители от РСПБЗН Смолян;
Екип на МДО при РСПБЗН
Смолян; Екип на доброволно
формирование при община
Смолян

9.
10.

Обявяване на временни приемни и телефонни
линии за връзка.
Разгласа на седмицата на ПБ, чрез излъчване
на съобщения по електронни медии в
общината.

11.

Гр. Рудозем

14.09.20г.

Служител на РСПБЗН Рудозем

Гр. Рудозем

15.09-18.09.20г.

Служител на РСПБЗН Рудозем

Откриване на приемна в РСПБЗН, гр. Рудозем.

Гр. Рудозем, ул.
„Освобождение” №3,
Тел. 0306/5-45-09
e-mail:
rspbzn_rudozem@mvr.bg

12.

Провеждане на обучително занятие на ДФ
„Спасител“ за действия при автомобилни
катастрофи.

Гр. Рудозем, ул. „Хан
Аспарух” №21.

16.09.20г.
От 18.00ч. до 19.30ч

Служители на РСПБЗН Рудозем
и членове на ДФ „Спасител“
Рудозем

13.

Провеждане на събрание на ДФ „Спасител“ за
обсъждане на въпроси свързани с подобряване
на дейността на формированието.

Гр. Рудозем, ул.
„България” №15
(сградата на ОбА
Рудозем)

17.09.20г.
От 18.00ч. до 19.00ч

Служители на РСПБЗН Рудозем
и членове на ДФ „Спасител“
Рудозем

Среща беседа с жители на общината и
предоставяне на възможност за запознаване с
работата на пожарникарите от първо лице и
раздаване на листовки за пожарна безопасност.

Гр. Рудозем, ул. “Арда”
№2
(пред спортната зала)

18.09.20г.
От 10.30ч. до 12.00ч

Служители на РСПБЗН Рудозем

Гр. Рудозем

01.09.20г.

Служители на РСПБЗН Рудозем

сградата на РСПБЗНМадан, ул. Перелик №13
тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308

за периода от
14,15,16,17,18.09.2020г.
от 09.30 до 12.00 часа,
тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308
16.09.2020г.

Н-к РСПБЗН-Мадан, мл.и-р ДПК

14.

15.

16.

17.

Организиране и провеждане на дарителска
кампания в помощ на непълнолетните деца на
загиналите при изпълнение на служебния си дълг
пожарникари.
Организиране приемна по въпроси касаещи ПБ в
обектите на територията на община Мадан. за
периода от 14,15,16,17,18.09.2020г. от 09.30 до
12.00 часа,
тел.2 31 18 и 2 30 30 вътр.240 код за гр. Мадан
0308
Провеждане среща с общинското ръководство за

ОбА-Мадан

16.09.19г.
От 09.30ч. до 12.00ч

Служител на РСПБЗН Рудозем

Н-к РСПБЗН-Мадан

18.

19.

набелязване мерки и решаване на проблеми
касаещи ПБ в общината, за подобряване
взаимодействието при съвместни действия по
гасене на сложни пожари.
Провеждане на среща с директорите на училища и
набелязване мерки за решаване на проблемите
засягащи ПБ в тези обекти, набелязване на
мероприятия за подобряване на работата с децата
през новата учебната година, разясняване статута
на МПО “Млад огнеборец”.
Организиране на дарителска кампания в помощ на
децата на загинали при изпълнение на служебния
си дълг служители от ГДПБЗН.

тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308
ОбА-Мадан
тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308

14.09.2020г.

Н-к РСПБЗН-Мадан

РСПБЗН-Мадан
тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308
тел.2 31 18 и 2 30 30
вътр.240 код за гр. Мадан
0308

17.09.20120г.

Н-к РСПБЗН-Мадан, служителите от
РСПБЗН Мадан

18.09.2020г.

Н-к РСПБЗН-Мадан, служители от
РСПБЗН Мадан

15.09.2020г. 14:00 часа

Служители от РСПБЗН Чепеларе

20.

Организиране среща с бивши служители и
провеждане на поход до местността Шадийца.

21.

Провеждане на демонстрация на пожарната
техника и оборудване

Площад „Олимпийски“

22.

Организиране на приемни за гражданите по време
на обявената седмица

РСПБЗН-Златоград
УПБЗН-Неделино

от 09.30 до 12.00 часа
за периода

Началник РСПБЗН
Инспектор ДПК

15.09.20 - 18.09.2020 г.

23.

Организиране на телевизионни и радиопредавания
по Местните Средства за Масово Осведомяване за
популяризиране на пожарникарската професия.

1. Официални сайтове на
Община Златоград и
Неделино

От 20.00 часа
От 14 до 18.09.2020г.

Изготвяне на поздравителни адреси за ветераните
пожарникари.

Инспектор ДПК
“САТ-ТМ”-Златоград

2.Facebook страницата на
РСПБЗН – ЗЛАТОГРАД
3. Кабелна ТВ САТ-М
Златоград

24.

Началник РСПБЗН

Златоградски вестник,
Интернет страници на Община
Златоград и Неделино
08.09.2020 година

Началник РСПБЗН

25.

Провеждане на ден на отворените врати в Районна
“Пожарна Безопасност и Защита на Населението”
на ТЕМА:
“Труда на пожарникарите“

Сграда на РСПБЗН
Златоград
Сграда на УПБЗН Неделино

26.

Предоставяне на обява на местната кабална
телевизия “Банисат” за провеждане на
седмицата на пожарната безопосност от
14 до 18.09.2020г.
Открита приемна на гражданите с телефон за
връзка.

Офис на кабелна
телевизия “Банисат”

27.

28.

29.

30.

31.

32.

04.09/2020г. до 10.00ч.

РС
”ПБЗН”
Баните от 14 до 18.09.2020г.
От 09.30ч. до 12.00ч.
ул.”Хан Аспарух” - №19
Тел. 03025 /2133

Провеждане на среща с ветерани и бивши РС”ПБЗН”Баните
служители на ПБЗН и поход със свободния от ул.”Хан Аспарух”дежурство състав на РС”ПБЗН” Баните.
№19
Среща с децата от Детска градина- с.
Давидково, събеседване за мерките за ПБ
които трябва да се спазват за недопускане на
пожари и провеждане на занятие по евакуация.
Посещения на децата от ЦДГ с.Баните и ЦДГ
с.Оряховец в РС”ПБЗН” Баните и запознаване
с ППА, ПТВъоръжение на тях. събеседване за
мерките за ПБ които трябва да се спазват за
недопускане на пожари. Нареждане на пъзели с
облекло на пожарникаря и шланога линия.
Провеждане на занятие със състава на
доброволното формирование на община
Баните.
Среща с децата от ЦДГ с. Гълъбово,
събеседване за мерките за ПБ които трябва да

- Всеки ден от 10.00ч. до
16:00 часа в периода
14.09.20 – 18.09.20г.

14,09 – 18,09/2020г.

Инспектор ДПК
Служители от РСПБЗН и граждани
на Общините Златоград и Неделино

Началник РСПБЗН В. Младенов

Началник РСПБЗН В. Младенов
Служителите на дежурство в
РСПБЗН Баните.
Служителите РСПБЗН Баните.

09.00ч. – 17.00ч.

ДГ “Веселин Маринов”
с. Гълъбово.

15.09.2020г.
09.00ч. – 10.00ч.

Началник РСПБЗН В. Младенов

РС”ПБЗН”Баните
ул.”Хан Аспарух”- №19
Тел. 03025 2133

16.09.2020г.
09.00ч. – 11.30ч.

Началник РСПБЗН В. Младенов
Служителите на дежурство в
РСПБЗН Баните.

РС”ПБЗН”Баните
ул.”Хан Аспарух”- №19
Тел. 03025 2133
ДГ “Веселин Маринов”
с. Давидково.

17.09.2020г.
09.00ч. – 11.00ч.

Началник РСПБЗН В. Младенов
Служителите на дежурство в
РСПБЗН Баните.

18.09.2020г.
10.30ч. – 11.30ч.

Началник РСПБЗН В. Младенов

33.

34.

35.

36.

37.

38.

се спазват за недопускане на пожари и
провеждане на занятие по евакуация.
Популяризиране на пожарникарската професия
чрез материали на РДПБЗН-Смолян по кабелна
телевизия “Банисат”, които се разпространяват
на територията на Общината. Сайта на Община
Баните.
Изложба на детски рисунки и предмети
свързани с историята и развитието на
пожарното дело.
Широка предварителна разгласа на седмицата
на ПБ и предвидените мероприятия, чрез
съобщения по информационните табла на
населените места.
Организиране на приемна за граждани канцелария на РС ПБЗН – Пампорово за
дискутиране на актуални въпроси, проблеми и
др. свързани с пожарната безопасност.

Провеждане на демонстративно занятие с екип
от РС ПБЗН – Пампорово. Занятието ще
включва разстановка на гасителна шлангова
линия с водоснабдяване на ППА и
демонстрация на новодоставената техника по
европейски програми.
Провеждане на Ден на отворени врати в РС
ПБЗН – Пампорово с демонстрации на
възможностите за извършване на оперативни
дейности и разясняване на мерки за пожарна
безопасност и защита при бедствия.

Кабелна телевизия
“Банисат”. Община
Баните

Седмицата на ПБ
от 14 до 18.09.2020г

Началник РСПБЗН В. Младенов
Служителите РСПБЗН Баните.

Информационен център
Баните. Ул. “Стефан
Стамболов” №3.
Информационни табла по
населени места.

Седмицата на ПБ
от 14 до 18.09.2020г
09.00ч. – 17.00ч.

Началник РСПБЗН В. Младенов
Служители от общ.
администрация Баните.

11.09.2020 год.

Началник РС ПБЗН

Административна сграда
на община Чепеларе в к.
к. Пампорово –
централен вход, ет. 2.
Телефони за връзка на
гражданите с РС ПБЗН –
0301/35544, 0879 993371
Площадка пред
търговски център на
хотел „Перелик” – в к. к.
Пампорово.

от 0930 ч. до 1200 ч. за
дните 14, 15 и
16.09.2020 г.

Началник РС ПБЗН

17.09.2020 г. от 14.00
часа.

Началник РС ПБЗН;
Дежурен екип от РС ПБЗН

Сграда на РС ПБЗН до
Хотел „Хармония“ в
к. к. Пампорово (бивш
военно-почивен дом)

18.09.2020 год.

Дежурен екип от РС ПБЗН

39.

40.

41.

42.

Организиране на среща с колектива на РС
ПБЗН в извънработна, приятелска атмосфера с
цел повишаване на мотивацията и сплотяване
на колективния дух. По възможност да се
поканят за присъствие ветерани и бивши
служители, с които да се споделят опит,
положителни емоции и разкажат за историята
на пожарната в Пампорово.
Провеждане на обучение за пожарна
безопасност на децата от ДГ „Детелина“ в с.
Широка лъка
Организиране изпращане на поздравителни
писма на ветераните – служили като
пожарникари в РСПБЗН-Девин
Осъществяване на среща с някои от тях

43.

Откриване на временна приемна с дежурен
служител за даване на консултации по
обезопасяване на обекти.

44.

Организиране на временна
граждани

45.

46.

Центъра за подготовка и
15.09.2020 год.
възстановяване (ЦПВ) кв.
Езерово - гр. Смолян

Началник РС ПБЗН

ДГ „Детелина“ в с.
Широка лъка

18.09.2020 г.

Началник РС ПБЗН

Гр.Девин

До.14.09.2020 г

Началник РСПБЗН

В сградата на РСПБЗН
гр.Девин
Втори етаж РСПБЗН
гр.Девин стая №14

14.09.2020 г в 14.00
часа
От 08.09.2020 г
до18.09.20 г от 10.00 ч

Началник РСПБЗН

от 15.00 до 17.00ч. на

Служители на РСПБЗН-Доспат

за Учебен кабинет в
сградата на РСПБЗНДоспат; телефон за
връзка 03045/23-29 дежурни на телефона –
КЕ
Провеждане на “Ден на отворени врати” в
Сграда на РСПБЗНРСПБЗН-Доспат.
Доспат, гр.Доспат,
ул.Тракия 15
Провеждане на демонстрации на Района на РСПБЗН
пожарната
техника и възможностите на Доспат
РСПБЗН-Доспат за действия при ликвидиране
на различни по характер произшествия
приемна

Началник РСПБЗН

15, 16 и 17.09.2020г.

От 09.00 до 17.00ч. на
16.09.2020г.

Служители на РСПБЗН-Доспат

От 15.30ч. на
17.09.2020г.

Служители на РСПБЗН-Доспат,

