№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Дни на отворени врати
Повишаване на противопожарната култура у
подрастващите, чрез провеждане на посещение
на деца от ЧДГ „Усмивка“ в СДПБЗН, за
придобиване на първоначални познания за
противопожарните автомобили и специфичната
екипировка на пожарникарите
2.
Популяризиране на страницата в фейсбук и
сайта на СДПБЗН:
- честването на професионалния празник на
служителите от ГДПБЗН – МВР – 14-ти
септември и традиционното провеждане на
„Седмицата на отворените врати“;
- публикуване на публикации от извършените
превантивни дейности в СДПБЗН за
популяризиране на превантивната дейност и
професията пожарникар;
- популяризиране на доброволчеството;
- страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР
(http://mvr.bg/gdpbzn);
- информационния сайт (http://poiarna.com);
- фен-страницата на ГДПБЗН - МВР във
facebook „Пожарна безопасност и защита на
населението“;
- електронното списание за ПБЗН „SOS 112”.

МЯСТО
3.
СДПБЗН
гр. София, ул. „Екзарх
Йосиф“ № 46

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4.
16 и 17 септември
2020г. от 10:00 часа до
11:30 часа

СДПБЗН
14 до 18 септември
гр. София, ул. „Екзарх
2020 г.
Йосиф“ № 46
http://sofia-fire.bg/
https://www.facebook.com/
%D0%A1%D1%82%D0%
BE%D0%BB%D0%B8%D
1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%
80%D0%B5%D0%BA%D
1%86%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%
B6%D0%B0%D1%80%D
0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%
B7%D0%BE%D0%BF%D
0%B0%D1%81%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%
82-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица
5.
Служители от СДПБЗН
Служители от група ПД и ДФ в
сектор ПК и ПД към отдел ПКД
при СДПБЗН
Служители от Първа РСПБЗН

Служители от СДПБЗН
Служители от група ПД и ДФ в
сектор ПК и ПД към отдел ПКД
при СДПБЗН

89%D0%B8%D1%82%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1
%81%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%D1%82%D0
%BE100723001533330/?modal
=admin_todo_tour

Първа РСПБЗН:
3.

4.

Изпращане на презентации за действия при Първа РСПБЗН
пожар на електронната поща на детските и ул. „Екзарх Йосиф“№46А 14.09.2020 г.
учебни заведения.
гр. София
Първа РСПБЗН, етаж №3,
Организиране на приемна за граждани в ул.
„Екзарх
Йосиф“ 15.09 -18. 09.2020 г.
от 09,30 – 12,00 ч.
сградата на Първа РСПБЗН
№46А
гр. София

5.

Ден на отворените врати във Втора РСПБЗН

Втора РСПБЗН:
гр. София, ул. Петър
Панайотов № 10

6.

Ден на отворените врати в УПБЗН Нови Искър

гр. Нови Искър, ул. Стое
Джуров № 2

7.

Откриване на приемна за граждани във Втора Гр. София, ул. Петър
РСПБЗН
Панайотов № 10

14,15,16,17 и 18
Септември 2020 г. от
09,00 до 12,00 часа и от
13,00 часа до 17,00
14,15,16,17 и18
Септември 2020 г. от
09,00 до 12,00 часа и от
13,00 часа до 17,00
14,15,16,17 и18
Септември 2020 г. –
09:30 до 12:00

инсп. Наталия Щилиянова
инсп. Наталия Щилиянова,
инсп. Делян Симеонов,
инсп. Деница Вълчева,
инсп. Александрия Иванова,
инсп. Пламен Съботинов
Служители от Втора РСПБЗН

Служители
Искър

от

УПБЗН

Нови

Служители от Втора РСПБЗН

8.

9.

Провеждане на дарителска кампания в помощ
на децата на загиналите пожарникари,
организирана от ГДПБЗН - МВР
Провеждане на срещи – разговор с директорите
на училища за съдействие при популяризиране
противопожарната подготовка на децата в
Младежките отряди “Млад огнеборец”, с цел
издигане авторитета на тази форма на
превенция сред учащите

02 РСПБЗН, УПБЗН
Нови Искър
Райони „Сердика“,
„Надежда“ и „Нови
Искър“

Трета РСПБЗН:
Трета РСПБЗН

Служители от Втора РСПБЗН и
УПБЗН
14,15,16,17 и18
Септември 2020 г.

Служители ДПК и ПД от Втора
РСПБЗН и УПБЗН Нови Искър

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
14 ÷ 18.09.2020 г.

Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ПГ и СД
Инспектори на ДС
Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ДПК и ПД
Началник сектор ПГ и СД
Систем-оператор на службата
Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ПГ и СД
Началник сектор ДПК и ПД
Инспектори по ДПК и ПД
Инспектор по ЗН
Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ПГ и СД
Началник сектор ДПК и ПД
Инспектори по ДПК и ПД
Инспектор по ЗН
Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ПГ и СД
Началник сектор ДПК и ПД
Инспектори по ДПК и ПД
Инспектор по ЗН

10.

Дни на отворените врати.

11.

Приемни за граждани.

12.

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
Популяризиране
на
иновативни
добри Районни администрации
практики, повишаващи нивото на пожарната на райони Красна поляна, 14 ÷ 18.09.2020 г.
безопасност и защитата на населението при Илинден и Възраждане
пожари, бедствия и извънредни ситуации.

13.

Популяризиране на доброволчеството.

14.

Популяризиране на:
09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
Районни администрации
- страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР на райони Красна поляна, 14 ÷ 18.09.2020 г.
(http://mvr.bg/gdpbzn);
Илинден и Възраждане
- информационния сайт (http://poiarna.com);
- фен-страницата на ГДПБЗН - МВР във
facebook „Пожарна безопасност и защита на
населението“;
- електронното списание за ПБЗН „SOS 112”

Трета РСПБЗН:
Деловодство и Кабинет
на началника

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
14 ÷ 18.09.2020 г.

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
Районни администрации
на райони Красна поляна, 14 ÷ 18.09.2020 г.
Илинден и Възраждане

15.

Изложби на детски рисунки и фотоизложби.

16.

Разпространение
на
разяснителни материали.

17.

18.

19.

20.

21.

Трета РСПБЗН

информационно- Училища и детски
градини, Районни
администрации на
райони Красна поляна,
Илинден и Възраждане
Популяризиране на постоянно действащото Районни администрации
подпомагане на децата на загинали и на райони Красна поляна,
пострадали при изпълнение на служебния си Илинден и Възраждане
дълг
служители
на
МВР
чрез
благотворителност.
Четвърта РСПБЗН:
Провеждане на срещи с ръководствата на гр. София, бул. „Черни
Търговско
–
развлекателните
центрове връх“ № 100 –
„Парадайс“ и „Парк център“ с цел обсъждане на „Парадайс“
въпроси и набелязване на конкретни форми за гр. София, бул.
взаимодействие по отношение повишаване „Арсеналски“ № 2 –
информираността на населението по въпросите „Парк Център“
свързани с пожарната безопасност.
Приемни на граждани и осигуряване на открита Четвърта РСПБЗН
телефонна линия за въпроси свързани с
пожарната безопасност.
Няма да се извършва провеждане на Двора на Четвърта
демонстрации пред деца от училищата от Район РСПБЗН, гр. София, ул.
„Триадица“ и Район „Лозенец“ във връзка с „Филип Кутев“ № 3
епидемичната
обстановка
в
Република
България.
Запознаване на служителите от Четвърта Четвърта РСПБЗН, гр.
РСПБЗН с благодарствени писма и заповеди за София, ул. „Филип
награди във връзка с професионалният празник Кутев“ № 3
14-ти септември.

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
14 ÷ 18.09.2020 г.
09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
14 ÷ 18.09.2020 г.

Инспектор ЗН

09.00 ч. ÷ 17.00 ч.
14 ÷ 18.09.2020 г.

Началник Трета РСПБЗН
Началник сектор ДПК и ПД
Началник сектор ПГ и СД
Инспектори па ДПК и ПД
Инспектор по ЗН

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.

Началник Четвърта РСПБЗН

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.
09:00 – 17:00 часа
14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.
10:00 – 12:00 часа

Служители на Четвърта РСПБЗН,
съгласно график

13.09.2019 г.
14:00 часа

Началник Четвърта РСПБЗН
Н-к сектор ДПК и ПД
Н-к сектор ПГ и СД
Служители на Четвърта РСПБЗН

Началник сектор ДПК и ПД
Инспектори по ДПК и ПД
Инспектор по ЗН

Служители от сектор ПГ и СД на
Четвърта РСПБЗН

22.
23.
24.

25.

26.

27.

Дни на отворените врати
Демонстративно провеждане на занятие
Демонстриране на тактико – технически
способности на силите и средствата за
реагиране при пожари, бедствия и извънредни
ситуации
Популяризиране
на
свободно
разпространяваното в интернет електронно
издание на списанието „SOS 112”
Организирани бяха срещи с административните
ръководства на район “Слатина” и район
”Подуяне”,
Приемна за граждани, открити телефонни
линии

Пета РСПБЗН:
Пета РСПБЗН
Пета РСПБЗН

14, 16 и 18.09.2020 г.
14, 16 и 18.09.2020 г.

Служители на Пета РСПБЗН
Служители на Пета РСПБЗН

Пета РСПБЗН

14, 16 и 18.09.2020 г.

Служители на Пета РСПБЗН

Пета РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Служители на Пета РСПБЗН

СО – Слатина и Подуяне

14-18.09.2020 г.

Служители на Пета РСПБЗН
Представители
на
местната
изпълнителна власт

Пета РСПБЗН

14-18.09.2020 г.

Служители на Пета РСПБЗН

14, 15, 16, 17 и 18,
септември
1300÷1500часа

Началник Шеста РСПБЗН
Комисар Илиян Илиев

16÷18 септември

Началник Шеста РСПБЗН
Комисар Илиян Илиев

Шеста РСПБЗН:
28.

29.

Дни на отворените врати в сградата на Шеста
РСПБЗН с демонстрации на възможностите им
за извършване на оперативни дейности и
разясняване на мерки за пожарна безопасност и
защита при бедствия

Ул. „Сияйна”№5

Провеждане на работни срещи с кметовете на
р-н Витоша, р-н Красно село и р-н Овча купел
на които ще се обсъди взаимодействието,
включително по изпълнението на плановете за
защита при бедствия, създаването на
доброволни формирования за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.

Ул. „Слънце”№2

02/9821785
02/9821794
02/9821975

Бул. „Цар Борис III”№124
Бул. „Цар Борис
III”№136В

–

Началник сектор ДПК и ПД в
Шеста РСПБЗН главен инспектор
Иван Иванов
01÷04 дежурни смени в Шеста
РСПБЗН
–

началник сектор ДПК и ПД в
Шеста РСПБЗН главен инспектор
Иван Иванов
началник сектор ПГ и СД в Шеста
РСПБЗН
главен
инспектор
Лефтер Лефтеров

30.

Демонстриране пред обществото на тактико – пред Читалище Просвета
технически способности на силите и средствата Ул. „Траян Танев“№42
за реагиране при пожари, бедствия и
извънредни ситуации.

15 септември
1600 часа

Началник Шеста РСПБЗН
Комисар Илиян Илиев

–

началник сектор ДПК и ПД в
Шеста РСПБЗН главен инспектор
Иван Иванов
началник сектор ПГ и СД в Шеста
РСПБЗН
главен
инспектор
Лефтер Лефтеров

31.

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

16 септември
1600 часа

Началник Шеста РСПБЗН
Комисар Илиян Илиев

–

началник сектор ДПК и ПД в
Шеста РСПБЗН главен инспектор
Иван Иванов
началник сектор ПГ и СД в Шеста
РСПБЗН
главен
инспектор
Лефтер Лефтеров

32.

33.

34.

Седма РСПБЗН:
Демонстриране пред обществото на тактико – ж.к. Младост 3,
технически способности на силите и средствата бул. „Филип Аврамов“
за реагиране при пожари – действия с ПП парк „Младост 3“
Автомобил, построяване на шлангова линия,
спасяване на пострадал и пренасяне с носилка и
други дейности.
Демонстриране пред обществото на тактико – ж.к. Младост 2,
технически способности на силите и средствата парк „100 години София“
за реагиране при пожари – действия с ПП
Автомобил, построяване на шлангова линия,
спасяване на пострадал и пренасяне с носилка и
други дейности.
Демонстриране пред обществото на тактико – ж.к. Студентски град,
технически способности на силите и средствата парк „Мир и дружба“

14.09.2020 г.
От 1000ч. до 1200ч.

Дежурна смяна-сектор „ПГ и СД“

15.09.2020 г.
От 1000ч. до 1200ч.

Дежурна смяна-сектор „ПГ и СД“

16.09.2020 г.
От 1000ч. до 1200ч.

Дежурна смяна-сектор „ПГ и СД“

35.

36.
37.

за реагиране при пожари – действия с ПП
Автомобил, построяване на шлангова линия,
спасяване на пострадал и пренасяне с носилка и
други дейности.
Демонстриране пред обществото на тактико –
технически способности на силите и средствата
за реагиране при пожари – действия с ПП
Автомобил, построяване на шлангова линия,
спасяване на пострадал и пренасяне с носилка и
други дейности.
Дни на отворените врати – демонстрация на ПП
Техника
Приемна за граждани в салона на службата с
открити телефони

38.

Организиране на дни на отворените врати във
връзка с провеждането на „Седмица на
пожарната безопасност – 2020 г.” за
запознаване на обществото с основните задачи,
изпълнявани от структурите на ГДПБЗН-МВР
и тактико-техническите възможности на
наличната пожарна техника.

39.

Изпращане на уведомителни съобщения по ел.
поща до ръководителите на детски заведения с
цел уведомяване на същите за възможността за
посещение на Осма РСПБЗН и УПБЗНКремиковци от деца и извършване на
демонстрационни действия.

Парк „Борисова
градина“,
зала „София“

17.09.2020 г.
От 1000ч. до 1200ч.

Дежурна смяна-сектор „ПГ и СД“

Седма РСПБЗН

18.09.2020 г.
От 1000ч. до 1200ч.
15÷18.09.2020 г.
От 830ч. до 1730ч.

Дежурна смяна-сектор „ПГ и СД“

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.

Н-к Осма РСПБЗН
Н-к сектор ДПК и ПД
Н-к сектор ПГ и СД

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.

Н-к Осма РСПБЗН
Н-к сектор ДПК и ПД
Н-к сектор ПГ и СД

Седма РСПБЗН
Открити телефони
98-25-249 и 887-62-32
Осма РСПБЗН:
Сграда на Осма РСПБЗН
при СДПБЗН, гр. София,
ул. „Поручик Неделчо
Бончев” № 2, тел. 02/982
52 51 и сграда на УПБЗНКремиковци към Осма
РСПБЗН, кв. Ботунец,
тел. 02/982 39 21.
Сграда на Осма РСПБЗН
и сграда на УПБЗНКремиковци

Утвърден график за дежурство на
държавни служители

40.

41.

Провеждане на срещи с ръководствата на
Район „Искър“ – СО и Район „Кремиковци“СО с цел определяне на насоките за
реализиране на съвместни инициативи
свързани с обучение на подрастващите и
населението по въпроси свързани с пожарната
безопасност и защитата при бедствия
Организирана е приемна с граждани по време
на седмицата за ПБ.

Сграда на Район „Искър“
– СО и сградата на Район
„Кремиковци“ - СО

14.09.2020 г. –
18.09.2020 г.

Девета РСПБЗН:
Сградата
на
Девета приемно време от 0930
РСПБЗН–
ж.к.Люлин, до 1200 ч. на 09,10, 11,
бул.”
д-р
Петър
12 и13 септември, 2019
Дертлиев” № 8,
г.
сградата на УПБЗНБанкя, гр.Банкя, ул.
”Юрий Гагарин” № 36

42.

43.

Дни на отворените врати. Създадена е
организация при посещения на деца от детски
градини или предучилищна възраст в
службата, за придобиване на първоначални
познания за противопожарните автомобили и
специфичната екипировка на пожарникарите.
Открити телефонни линии

Сградата на Девета
РСПБЗН– ж.к.Люлин,
бул.”Петър Дертлиев”
№8,
сградата на УПБЗНБанкя – гр.Банкя, ул.
”Юрий Гагарин” №36
Сградата
на
Девета
РСПБЗН–
ж.к.Люлин,
бул.”Петър Дертлиев” №
8,
тел. 02 824-22-22;
сградата на УПБЗНБанкя при Девета
РСПБЗН – гр.Банкя,
ул.”Юрий Гагарин” № 36
Тел.02 99-77-160

Н-к Осма РСПБЗН
Н-к сектор ДПК и ПД

Димитър Василев
Габриела Гигова

Апостол Петров
Григор Тодоров
от 0930 до 1700 ч. на
14,15, 16, 17 и 18
септември, 2020 г.

Ивайло Динев

време от 0930 до 1700 ч.
на 14,15, 16, 17 и 18
септември, 2019 г

Димитър Василев

Апостол Петров

Габриела Гигова

Апостол Петров
Григор Тодоров

*Забележки

44.

Провеждане на срещи с представители на
отдел образование на районите администрации
„Люлин”, „Връбница” и „Банкя”, с цел
популяризиране страницата на ГДПБЗН
(www.nspbzn.mvr.bg) в сайта на МВР, и
електронното издание на списание „SOS 112”

Сградите на районните 09 ч. на 14, 15, 16, 17 и
администрации:
18 септември, 2020 г
ул.„Вл.Зографов” бл.328,
вх.Б;
бул „Захари Стоянов” №
15;
ул.”Цар Симеон” №1;

Адрес, тел. за контакт, ел.
Описание,
съответстващо
на
предвидените
адреси на сайтове и/или
мероприятия и привличащо интереса на обществото
страници в социални мрежи

Дата и час на начало и
край на провеждане и/или
активност на дейността

Димитър Василев
Габриела Гигова

Служители на СД/РДПБЗН;
Представители на местната
изпълнителна власт, медиите,
партньорски организации,
доброволни формирования и др.

Примерни дейности за провеждане: Дни на отворените врати; Приемни за граждани, открити телефонни линии, страници в социални мрежи; Провеждане на кръгли маси, дискусионни и информационни срещи,
беседи, форуми и др. подобни, свързани с осигуряването на ПБЗН; Демонстративно провеждане на обучение; демонстративно провеждане на занятие; Демонстративно проиграване на планове по ЗН с
изпълнителната власт и с населението, демонстриране пред обществото на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации; Популяризиране
на доброволчеството; Популяризиране на постоянно действащото подпомагане на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР чрез благотворителност; Популяризиране
на иновативни добри практики, повишаващи нивото на пожарната безопасност и защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации; Популяризиране на страницата на ГДПБЗН в сайта на
МВР (http://www.mvr.bg/gdpbzn), информационния сайт (http://pojarna.com), фен-страницата на ГДПБЗН – МВР във facebook „Пожарна безопасност и защита на населението“, страници и секции в сайта на МВР,
както и останали сайтове и страници в социални мрежи, представящи дейността на съответните СДПБЗН/РДПБЗН; Популяризиране на свободно разпространяваното в интернет електронно издание на
списанието „SOS 112”; Публично обявяване пред местните бизнес среди на необходимостта от подкрепа за реализацията на обществено значими дейности, осигуряващи информираност и повишаване културата
на населението по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации, базирана на корпоративна социална отговорност; Детски състезания, викторини, игри;
Разпространение на информационно – разяснителни материали; Изложби на детски рисунки, музейни експонати и/или предмети, документи, въоръжение и др., свързани с историята и развитието на пожарното
дело, фото – изложби; Други планирани дейности за насочване на общественото внимание към повишаване на културата по въпросите на ПБЗН.

