№
по
ре
д
1.
1

2

3

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

2.
3.
Дни на отворените
РСПБЗНврати с дискусионни
Ботевград
срещи за граждани,
местна власт, бизнес и
обществеността за
обсъждане на въпроси и
проблеми свързани с
преванцията, снижаване
опасността от пожари,
бедствия и извънредни
ситуации.
Разпространение на
Местни печатни
информационноиздания и
разяснителни материали електронни медии,
за популяризиране на
социални мрежидоброволчеството,
http://botevgrad.co
иновативни добри
m,
практики, повишаващи
http://balkanec.bg,
нивото на пожарната
http://botevgrad.ne
безопасност и защитата
ws/
на населението при
пожари, бедствия и
извънредни ситуации,
страницата на ГДПБЗН
в сайта на МВР
(http://www.nspbzn.mvr.b
g), информационния
сайт (http://pojarna.com),
фен-страницата на
ГДПБЗН – МВР във
facebook „Пожарна
безопасност и защита на
населението“
Провеждане на
РСПБЗНтрадиционна дарителска
Ботевград
кампания за
подпомагане децата на
загиналите и пострадали
при изпълнение на

ДАТА,ЧАС,
ПЕРИОД

4.
от 1418.09.2020г.
09.30ч-12.00ч
13.30-17ч.

Ангажирани с
провеждане на
дейността
длъжностни лица
5.
Н-к РСПБЗНБотевград
Инсп.ДПК и ПД
Н-ци на смени

от 1418.09.2020г.

Н-к РСПБЗНБотевград
Инсп.ДПК и ПД
Медии

31.0804.09.2020г.

Н-к РСПБЗНБотевград
Инсп.ДПК и ПД
Н-ци на смени

4

5

6

7

8

9

10

служебните си дълг
колеги .
Провеждане на срещибеседи с ветерани и
бивши служители от
служба ПБ в сградата
на РСПБЗН-Ботевград

РСПБЗНБотевград

16.09.2020г
10.00ч

Н-к РСПБЗНБотевград
Инсп.ДПК и ПД
служители
ветерани

Публикуване на
информационни
материали за дейността
на служителите от ПБЗН
в местната кабелна
телевизия и местните
вестници.
Ден на отворените врати
в РСПБЗН с деца
ДГ“Сливница“, гр.
Сливница
Провеждане на
демонстрация за
извършване на ПГ и СД
пред деца от
предучилищна група на
„ДГ-Радост”, гр.
Драгоман
Провеждане на
демонстрация за
извършване на ПГ и СД
пред деца от
предучилищна група на
„ДГ-Сливница”, гр.
Сливница
Приемно време за
гражданите, бизнеса и
представители на
местната власт,
интересуващи се от
дейността на
противопожарната
служба.

Информационен
телевизионен
канал на
„Мултимедия БГ”
ООД

14.09. –
18.09.2020 г

инспектор П,ПД и
ДПК

РСПБЗНСливница

15.09.2020г.
От 10.00 до
15.00ч.

инспектор ДПК
мл.инспектор ДПК

ДГ”Радост”
гр.Драгоман

16.092020г.
От 10.30ч..

инспектор ДПК
мл.инспектор ДПК

ДГ “Сливница
гр. Сливница“

17.09.2020г.
От 10.30ч.

инспектор ДПК
мл.инспектор ДПК

РСПБЗНСливница

14.092020г.
От 10.00ч до
12.00ч.
18.09.2020г.
От 14.00ч до
16.00ч.

Началник РСПБЗН

Дни на отворените
врати.

РСПБЗН –
ГОДЕЧ,
ул. „Софийско
шосе“ №7,

14-18.09.2020 г.
от 10,00 до
16,00 ч.

Инспектор ДПК и КЕ
при РСПБЗН

11

Прием на граждани и
открити телефони.

12

Демонстративно
провеждане на занятие
с деца от ДГ „Юрий
Гагарин“

13

Демонстративно
провеждане на занятие
с отбора на МПО
“Млад огнеборец“ от
СУ „проф. д-р Асен
Златаров“
Дарителска кампания.

14

15

16

17

18

19

20

21

Разпространение на
информационно –
разяснителни
материали
Провеждане на
информационни срещи с
местната власт.
Ден на отворените врати

Изготвяне на статия за
информационнен
бюлетин
Популяризиране на
постоянно действащото
подпомагане на децата
на загиналите и
пострадалите при
изпълнение на
служебния си дълг
служители на МВР чрез
благотворителност
Публикуване на
материали в местната
кабелна телевизия и
местните вестници
Приемно време за
гражданите,
интересуващи се от
дейността на пожарната

тел.: 0729/22222
РСПБЗН –
ГОДЕЧ,
ул. „Софийско
шосе“ №7,
тел.: 0729/22222
РСПБЗН –
ГОДЕЧ,
ул. „Софийско
шосе“ №7,
тел.: 0729/22222
РСПБЗН –
ГОДЕЧ,
ул. „Софийско
шосе“ №7,
тел.: 0729/22222

15-18.09.2020 г.
от 09,00 ч. до
10,00 ч.

Началник РСПБЗН

15.09.2020 г. от
10,00 ч. до
12,00 ч.

Инспектор ДПК,
Дежурна смяна

16.09.2020 г. от
10,00 ч. до
12,00 ч.

Инспектор ДПК,
Дежурна смяна

По сметка
до 04.09.2020 г.
14-18.09.2020 г.

Инспектор ДПК

16.09.2020 г.
10,00 ч.

Началник РСПБЗН

От 10.00 до
12.00 на 14.09
и15.09.2020 г.
14.09.2020 г.

Началник ДС и
инспектори ДПК и
ПД
Инспектор Иван
Клисуранов

РСПБЗН Ихтиман

От 14-ти до
118-ти
септември 2020
година

РСПБЗН Ихтиман

-

-

инспектор

РСПБЗН

14,15,17.09.2020
г.
От 10:00 до
12:00 часа

ВПД Началник
РСПБЗН

Парична сума
„Медила-Систем“
ЕООД,
Кабелна ТВ и
Медила нет
Община Годеч

РСПБЗН Ихтиман

РСПБЗН Ихтиман

Инспектор ДПК

22

23

24

25

26

27

28

служба и мерките за
пожарна безопасност.
Провеждане на
демонстрации за
извършване на
пожарогасителна и
спасителна дейност пред
децата от СОУ „д-р
Петър берон“, гр.
Костинброд.
Провеждане на
демонстрации за
извършване на
пожарогасителна и
спасителна дейност пред
децата от предучилищна
група в ДГ „Радост” , гр.
Костинброд.
Отдаване на почит на
загиналите при
изпълнение на
служебния им дълг
служители, пред
паметника при сградата
на РСПБЗН
Дни на отворените
врати, приемна за
граждани,
представяне на тактикотехническите
способности на силите
за реагиране при пожари
и бедствия.
Разпространение на
информационно –
разяснителни материали
Популяризиране на
постоянно действащото
подпомагане на децата
на загинали и
пострадали при
изпълнение на
служебния си дълг
служители на МВР чрез
благотворителностност
Подготвяне на
материали с
противопожарна
тематика и разгласяване
на Седмицата на

СОУ „д-р Петър
Берон”, гр.
Костинброд

16.09.2020г.
11:00 часа

РСПБЗН –
Костинброд
ДФ „Феникс“

ДГ „Радост” , гр.
Костинброд

18.09.2020г.
11:00 часа

РСПБЗН –
Костинброд
ДФ „Феникс“

РСПБЗН

14.09.2020г.
10:00 часа

ЛС на РСПБЗН

РСПБЗН Самоков

от 10.00 ч. до
12.00 ч. на
16 и 17.09.2020
г.

Началник ДС и
инспектор ДПК и ПД

гр.Самоков

от 14-ти до 18ти септември
2020 година

РСПБЗН Самоков

Офисите на СМО

10,00 часа на
14.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

29

30

“Пожарната
безопасност” с
ангажиране на
общественото внимание
към дейността на
органите за ПБЗН,
смисъла и
ефективността на
мерките за недопускане
на пожари и
ограничаване
последствията от тях;
ролята и значението на
взаимодействието с
органите на местната
власт и необходимостта
от оказване на
съдействие от страна на
населението при
потушаването на
възникналите в
поземления и горски
фонд пожари и
засилената превантивна
и административнонаказателна дейност на
органите за ПБЗН чрез
местните средства за
масово осведомяване.
По план - програма ще
се прожектират игрални
филми по КТ - Етрополе
с противопожарна
тематика за седмицата
на ПБ
Изнасяне на лекция по
местният радиовъзел за
причините, довели до
възникването на големи
горски пожари в
поземления и горски
фонд,
противопожарните
мерки за
предотвратяването на
същите.
Осъществяване на
срещи с органите за
местно самоуправление,
ръководствата на
предприятията, частни
фирми и граждани на
общината, за

Офис на КТ Етрополе

16,00 часа на
14.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

Офис на
Радиовъзел Етрополе

10,00 часа на
15.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

Малка зала на НЧ
„Тодор Пеев 1971” - Етрополе

От 16,00 часа на
15.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

31

32

33

запознаване с
проблемите на служба
“ПБЗН” и
възможностите за
решаването им.
Провеждане на
демонстративно учение
и занятие за гасене на
пожар и евакуация на
деца от СУ “Христо
Ясенов” – гр.
Етрополе.(след
предварително проведен
разговор с Директора на
училишето беше взето
решение занятието да
бъде проведено на
18.09.2020г. с цел по
голяма ангажираност на
персонал и ученици,
спазвайки
противоепидимичните
мерки)
Популяризиране на
значението на
ранното формиране
на противопожарната
култура у
подрастващите,
традициите за работа
с децата и младежите
и разясняване на
статута на
движението на
младежките
противопожарни
отряди, както и реда
за тяхното
сформиране
съвместно с
регионалните ИО на
МОН и общинския
отдел по образование,
както и училищните
ръководства на
територията на
Община Етрополе,
популяризиране на
доброволчеството.
Провеждане на среща с
ветерани от ПБЗН.

Дворът на СУ
„Христо Ясенов” Етрополе

От 10,00 часа на
18.09.2020г.

Н-к РСПБЗН, ДС

Малка зала на НЧ
„Тодор Пеев 1971” - Етрополе

От 15,00 часа на
19.09.2020г.

Мл. експерт
Станислав Стоянов КЕ

Учебен кабинет на
РСПБЗН

16,30 часа на
18.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

34

35

36

37

38

39

40
41

Организиране на
приемна с открит
телефон за граждани –
от 09,30 часа до 12,00
часа на 14,15 и 16
септември с график за
дежурство /Дежурен
телефонист съгласно
дежурния график/.
Провеждане на Ден
на отворените врати в
РСПБЗН – Етрополе с
демонстрации на
възможностите на
наличната ППТ за
извършване на
оперативни действия
и разясняване на
мерките за ПБ и
защита при бедствия.
Организиране и
провеждане на втория
етап от кампанията за
сформиране на МПО
“Млад огнеборец” за
учебната 2020/2021г.
Провеждане на среща с
членовете на
доброволното
формирование към
Община Етрополе,
общинското
ръководство и
разясняване на целите и
задачите по съвместни
оперативни дейности,
тяхното обезпечаване,
организация, контрол и
превенция.
Прием на граждани

Демонстративно
провеждане на занятие

Подготвен е материал за
местният вестник.
Отразяване на
професионалния
празник в местните
медии

Учебен кабинет на От 09,30 часа до
РСПБЗН 12,00 часа на
Етрополе
14, 15 и 16
септември.

КЕ

Пред гаражите на
РСПБЗН

През целия ден
на 14.09.2020г.

КЕ

РСПБЗН –
Етрополе и
училищата на
територията на
Община Етрополе

От 13,30 часа на
15.09.2020г.

Н-к РСПБЗН

Учебен кабинет на
РСПБЗН

От 14,00 часа на
17.09.2020г.

Н-к и КЕ

Сградата на
РСПБЗН Костенец

14.09. – 18.09.
От 09.00ч. до
12.00 ч.

Началник РСПБЗН

Допълнително
уточняване
(училище или
детска градина)

Началник РСПБЗН

Началник РСПБЗН
Сайт на община
Своге(Svoge.BG)
,вестник Своге
7(svoge

14-18.09.2020 г.

началник РСПБЗН
Своге

42

44

45

46

47

48

49

50

7@svoge.com),
информационно
табло на
НЧ”Градище”-гр.
Своге
Сградата на
РСПБЗН-Своге

Среща с кмета на
Община Своге,
началник РУ-МВР,
директор ТП ДГССвоге, фирми и др.
Демонстрация с
Плаца на РСПБЗНпротивопожарна
Своге
техника и запознаване
на гражданите с
възможностите й.
Ден за прием на
Плаца на
граждани и
РСПБЗН-Своге
пенсионирани
служители на РСПБЗНСвоге .
Демонстрации с пп и
Плаца на РСПБЗНспасителна техника пред
Своге
деца от ЦДГ „Калина
Малина” – гр. Своге и
ОДЗ „Александър
Вутимски”- гр. Своге
Отбелязване на
Поход до
празника със
с.Добърчин
служителите на
РСПБЗН-Своге
Провеждане на срещи с
РСПБЗН Елин
ветерани и бивши
Пелин
служители от органите
за ПБЗН в сградата на
РСПБЗН Елин Пелин
Обявяване на ден на
РСПБЗН Елин
отворените врати в
Пелин
РСПБЗН-Елин Пелин
Провеждане на
демонстративно занятие
и запознаване на
гражданите с наличната
техника и тожаро –
техническо въоражение
на РСПБЗН Елин Пелин

51
Дни на отворените
врати

РСПБЗН Елин
Пелин

РСПБЗН-Правец
гр.Правец,
ул.”Стара
река”№7
тел. 0894740006

14.09.2020 г.
10.00ч.

началник РСПБЗН
Своге

10-12 ч на
15.09.2020 г.

началник РСПБЗН
Своге

16.09 –
17.09.2020 г.
15.00ч.-17.00ч.

началник РСПБЗН
Своге

18.09.2020 г.
10.00ч.-12.00ч.

Инспектор ДПК и
ПД

14.09.2020 г.
12.00ч.-17.00 ч.

Инспектор ДПК и
ПД

15.09.20 г. от
10.00 ч. 8.30
часа до 12.00
часа

мл.инструктор ДПК

16.09.20 г. от
8.30 часа до
17.30 часа
17.09.20 г. от
10.00 часа до
12.00 часа

мл.инструктор ДПК

В РСПБЗНПравец за
периода 14, 15,
16, 17 и 18
септември 2020

Началник РСПБЗНПравец и
служителите от
РСПБЗН-Правец

мл.инструктор ДПК
и Н-к ДС

г. от 09,00 до
12,00 часа .
52

53

54

55

Публикуване на
материал в местните
медии за Седмицата на
пожарната безопасност
и професиналния
празник 14-ти
септември.
Обявяване на
оперативката на
кметовете в Община
Правец за Седмицата на
пожарната безопасност с
цел да се запознае
населението по
населените места на
общината.
Отслужване на църковна
служба за здраве на
всички действащи
служители и ветерани и
на техните
семейства,както и за
официално отдаване на
почит към паметта на
загиналите при
изпълнение на
служебните си
задължения колеги и
отслужване на молитви
за упокой на душите им.
Провеждане на
демонстративно
пожаро-тактическо
занятие в обект :
ЦДГ”Здравец”-град
Правец с отбелязване в
местните медии.
Демонстративно
провеждане на обучение
на персонала на обекта
за правилни действия
при пожари,бедствия и
извънредни
ситуации.Открит урок

Началник РСПБЗНПравец и
служители от
РСПБЗН-Правец;
Представители на
местните медиите

Община Правец ;
вестник
„Правешки глас” ;
www.balkanec.bg

09 септември
2020 г.

Сградата на
Община Правец

08 септември
2020г.

Началник на
РСПБЗН-Правец;
Кмета на общината и
кметовете на
населени места

Манастир „Св.
Теодор Тирон”град Правец

14 септември
2020 г.
Начало 11.00
часа

Началник на
РСПБЗН-Правец и
служители и
ветерани от РСПБЗНПравец
Отец Йоан от
Манастир „Св.
Теодор Тирон”-град
Правец

ЦДГ”Здравец”град Правец

17 септември
2020 г.
Начало 10.00
часа
Край 12.00 часа

Началник РСПБЗНПравец и
служителите от
РСПБЗН-Правец
Ръководството на
ЦДГ”Индира Ганди”град Правец
Представители на
местните медии.

56

на децата от детската
градина за пожарите и
бедствията.
Демонстриране пред
обществото на тактикотехническите
способности на силите и
средствата за реагиране
при пожари,бедствия и
извънредни ситуации.

57

Провеждане на срещабеседа с ветерани
пожарникари.

58

Ден на отворените врати
за всички граждани и
гости на общината,
демонстрация на
наличната ППТ.
Среща с ветерани от
РСПБЗН - Копривщица

59

60

61

Среща с членовете на
ДФ „Копривщица” към
Община Копривщица,
общинското
ръководство за
разясняване на целите и
задачите по съвместни
оперативни дейности
Среща с членове на ДГС
Пирдоп и Общинско
предприятие
Копривщица

РСПБЗН-Правец
гр.Правец,
ул.”Стара
река”№7
тел. 0894740006

16 септември
2020 г.
Начало 10.00
часа

РСПБЗН-Правец
гр.Правец,
ул.”Стара
река”№7
тел. 0894740006
РСПБЗН –
Копривщица
071842222

18 септември
2020 г.
Начало 13.30
часа

Началник РСПБЗНПравец и
служители от
РСПБЗН-Правец;
Представители на
местните
медиите;Представите
ли на местната
изпълнителна власт.
Началник на
РСПБЗН-Правец и
служители от
РСПБЗН-Правец

15.09.2020г.
09.00 ч – 15.00ч

Дежурна смяна

РСПБЗН –
Копривщица
071842222
Община
Копривщица
071842222

16.09.2020г.
09.00 ч

Дежурна смяна
Началник РСПБЗН Копривщица
Началник РСПБЗН Копривщица

РСПБЗН –
Копривщица
071842222

18.09.2020г.
09.00 ч

17.09.2020г.
09.00 ч

Дежурна смяна
Началник РСПБЗН Копривщица

