№
по
ДЕЙНОСТИ
ред
1.
2.
1.
Обявяване на кампанията „Седмица на
пожарната безопасност” и информиране на
гражданството за планираните мероприятия.

МЯСТО
3.
Радиовъзел Търговище,
сайт на ОДМВР

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4.
02.09.2020 г. и
04.09.2020 г. от 10.00ч.
14,15,16,17 и 18.09.
2020 г. от 10:00 до
12:00 ч.

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица
5.
Сектор ПКД при РДПБЗНТърговище.
Представители на изброените
медии.
Служители от сектор „ПКД” при
РДПБЗН – Търговище.

2.

Организиране на изложба с детски рисунки с В сградата на РДПБЗНтематика в областта на ПБЗН.
Търговище, ул.''Никола
Разяснителна дейност сред подрастващите за Маринов" № 3
популяризиране на конкурса за детска рисунка
„С очите си видях бедата”.

3.

Публикуване на разяснителен материал с цел Интернет страница на ОД 14.09.2020 г.
популяризиране
на
доброволчеството. МВР Търговище,
Изисквания и критерии към бъдещите Вестник ЗНАМЕ
доброволци.

Служители от сектор „ПКД” при
РДПБЗН – Търговище,
Говорител на ОД МВР
Търговище,
Представители на изброените
медии

4.

Публикуване на разяснителни материали за
повишаване на културата на населението по
отношение на недопускане на пожари и
ограничаване на последствията от тях.

"Местен вестник",
кабелна телевизия "Скат"
Попово, радиовъзел
Попово, Фейсбук
РСПБЗН-Попово

от 14.09.2020 г.
до 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Търговище.

5.

Разяснителна дейност сред подрастващите за
популяризиране на ученическото състезание

В различни училища на
територията на област

10, 11, 12.09.2020 г. от
10:00 до 12:00 часа.

Сектор ПКД при РДПБЗНТърговище.

„Защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“, както и реда и условията за
сформиране на отбори и участия в тях.

Търговище и в РДПБЗН
гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3

6.

Обявяване на кампанията "Седмица на
пожарната безопасност" и информиране на
гражданите за планираните мероприятия.

Говорител на ОДМВРТърговище, радио
Търговище

14.09.2020 г.

7.

Публикуване на разяснителен материал за
повишаване на културата на населението по
отношение на пожарната безопасност и
защитата при пожари, бедствия и извънредни
ситуации.

Интернет страница на
ОДМВР-Търговище.

15.09.2020 г.

Организиране на дарителска кампания от
служителите на РСПБЗН-Търговище в помощ
на децата на загиналите при изпълнение на
служебния си дълг служители на ГДПБЗНМВР.

РСПБЗН-Търговище,

8.

9.

Дни на отворените врати

11.

Провеждане на демонстративно занятие с деца
от ДГ "Приказка", гр. Търговище
Провеждане на демонстративно занятие с деца
от ДГ "Осми Март", гр. Търговище

Служители на РСПБЗНТърговище.
Говорител на ОДМВР
Търговище.
Служители на РСПБЗНТърговище.
Говорител на ОДМВР
Търговище.

До 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Търговище и
служители на РСПБЗНТърговище.

От 14,15,16,17, и
18.09.2020 г. във
времето от 13:00 часа
до 17:00 часа

Началник РСПБЗН-Търговище и
служители на РСПБЗНТърговище.

15.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа

Служители на РСПБЗНТърговище.

15.09.2020 г. във
времето от 15:00 часа
до 17:00 часа

Служители на РСПБЗНТърговище.

Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.

РСПБЗН-Търговище,
Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.

10.

Представители на съответните
училищни ръководства.

РСПБЗН-Търговище,
Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.
РСПБЗН-Търговище,
Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.

12.

Провеждане на демонстративно занятие с
ученици от I-во СУ "Св. Седмочисленици" гр.
Търговище

РСПБЗН-Търговище,
Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.

16.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа

Служители на РСПБЗНТърговище.

13.

Провеждане на демонстративно занятие с
РСПБЗН-Търговище,
ученици от II-ро СУ "Проф. НИкола Маринов",
Гр. Търговище, ул. „Н.
гр. Търговище
Маринов“ № 3.

17.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа

Служители на РСПБЗНТърговище.

14.

Популяризиране на доброволчеството.

16.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Търговище.

РСПБЗН-Търговище,
Гр. Търговище, ул. „Н.
Маринов“ № 3.

15.

Празнична вечеря със служители и пенсионери
от РДПБЗН-Търговище

Ресторант "Борово око"
гр. Търговище, кв.
Боровец

14.09.2020 г.

Служители и пенсионери към
РДПБЗН-Търговище.

16.

Демонстративно провеждане на занятие

РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

Служители на РСПБЗН-Попово.

17.

Демонстративно провеждане на занятие

РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

18.

Демонстративно провеждане на занятие.

РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

19.

Ден на отворени врати.

РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

20.

Популяризиране на доброволчеството –
изисквания и критерии към бъдещите
доброволци, възможност за обучение за
доброволци на лица навършили 16 г.,
обществени ползи от доброволчеството, идеи и
ценности – уважение на другия, отговорност,

Уччебен кабинет в
РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

14.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа
15.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа
16.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа
17.09.2020 г. във
времето от 13:30 часа
до 15:00 часа
18.09.2020 г. във
времето от 10:00 часа
до 12:00 часа

Служители на РСПБЗН-Попово.

Служители на РСПБЗН-Попово.

Началник РСПБЗН-Попово.

Началник РСПБЗН-Попово.

солидарност и т.н.
Среща с ветерани и бивши служители.

Уччебен кабинет в
РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

18.09.2020 г. във
времето от 13:00 часа
до 14:00 часа

Началник РСПБЗН-Попово.

РСПБЗН-Попово, гр.
Попово, ул. ''Раковска'' № 1

18.09.2020 г. във
времето от 15:00 часа
до 17:00 часа

Инспектор ДПК и ПД при
РСПБЗН-Попово.

24.

Извършване на разяснителна дейност сред
подрастващите за популяризиране на МПО
„Млад огнеборец“, както и реда и условията за
сформиране и участие в тях.
Обявяване на кампанията и информиране на
гражданството за планираните мероприятия.
Ден на отворените врати.

Кабелно радио Омуртаг,
гр. Омуртаг.
РСПБЗН-Омуртаг, гр.
Омуртаг, Промишлена
зона

14.09.2020 г. 14:00 часа. Служители на РСПБЗН-Омуртаг,
и кабелно радио Омуртаг.
16.09.2020 г. от 09:00
Служители на РСПБЗН-Омуртаг.
до 17:00 часа.

25.

Приемни за граждани.

РСПБЗН-Омуртаг, гр.
Омуртаг, Промишлена
зона
Кабелно радио гр.
Омуртаг.

15.09.2020 г. от
09:00часа до 12:00 часа.

Всички служители на РСПБЗНОмуртаг.

17.09.2020 г. от 14:00
часа.

Служители на РСПБЗН-Омуртаг
и кабелно радио Омуртаг.

21.

22.

23.

26.

27.
28.
29.
30.

2
Популяризиране
на доброволчеството,
страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР,
Популяризиране в интернет на електронното
издание на списание „СОС 112“ и
информационният сайт „Пожарна.ком“ и фен
страницата на ГДПБЗН във фейсбук.
Демонстративно
2
провеждане на ПТЗ.

ПДЯ № 1 гр. Омуртаг, ул. 15.09.2020 г. от 13:00
Неофит Рилски №3
часа до 15:00 часа

Разпространение на информационноразяснителни
материали.
Приемни с открити телефони за граждани.

Обществени сгради

17.09.2020 г.

РСПБЗН-Антоново, гр.
Антоново, ул. ''Шипка'' № 2
Община Антоново.

14 - 18.09.2020 г. от
09:30часа до 12:00 часа.
от 14.09.2020 г.

Откриване на информационно табло в сградата на
община Антоново със снимков материал за
дейността на органите за ПБЗН

Служители на РСПБЗН-Омуртаг
и служители на ПДЯ.
Инспектор ДПК и ПД в РСПБЗНОмуртаг.
Началник РСПБЗН-Антоново.
Началник РСПБЗН-Антоново.

31.

Популяризиране
3
на доброволчеството – изисквания
и критерии към бъдещите доброволци,
обществените ползи от доброволчеството, идеи и
ценности, отговорност, солидарност и
съпричастност.
Среща
3
с ветерани.

32.
33.

Провеждане
3
на втория етап на кампанията за
сформиране на МПО ''Млад огнеборец''

Местен вестник и сайт на
община Антоново.

14.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Антоново.

РСПБЗН-Антоново, гр.
Антоново, ул. ''Шипка'' № 2
СОУ ''Св. Св. Кирил и
Методий'' гр. Антоново.

17.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Антоново.

17.09.2020 г.

Началник РСПБЗН-Антоново.

