№ по
ред
1.

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

2.

Широка предварителна разгласа на мероприятията
през седмицата на пожарната безопасност чрез
СМО.
Провеждане на 11 септември от 10.30 часа на
брифинг с журналисти от местните медии.

3.

СМО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
4.

от 14 до 18.09.2020 г.

РДПБЗН - Шумен, гр. 11.09.20г. от 10.30 часа
Шумен, ул. "Охрид "№15

Ангажирани с провеждане на дейността
длъжностни лица
5.

Директор РДПБЗН, Началници на
сектори, Началници на РСПБЗН,
Специалист ИАД
Директор РДПБЗН, Началници на
сектори, Началници на РСПБЗН,
Специалист ИАД

Организиране приемни за граждани през седмицата РДПБЗН - Шумен, гр. 14.-18.09.20г. от 09.30 Началник сектори в РДПБЗН
Шумен, ул. "Охрид "№15
часа до 12.00 ч.
на пожарната безопасност.
Организиране на благотворителна дарителска
РДПБЗН - Шумен, гр. 04.09.2020 г.
Директор РДПБЗН, Началници на
РСПБЗН
кампания за подпомагане на децата на загиналите и Шумен, ул. "Охрид "№15
пострадали при изпълнение на служебния си дълг
колеги.
Тържествено честване на „Седмица на пожарната
Шуменско плато
12.00 - 15.00 на 14.09.2020 Директор РДПБЗН
г.
безопасност” и професионалния празник на
служителите от ГДПБЗН - МВР.
Предвидени за провеждане от РСПБЗН - Шумен дейности по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14 до 18.09.2020г.
Широка предварителна разгласа на мероприятията
през седмицата на пожарната безопасност чрез
СМО.
Предоставяне на информации и материали с
подходяща тематика - разгласяване и ангажиране
на общественото внимание към мерките за
недопускане на пожари и ограничаване на
последствията от тях, необходимостта от оказване

СМО

от 14 до 18.09.2020 г.

СМО

от 14 до 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН - Шумен
Говорител на ОДМВР – Шумен
Медии
Началник РСПБЗН - Шумен
Говорител на ОДМВР – Шумен
Медии

3.

на съдействие от населението при потушаване на
пожари и за формиране на противопожарна
култура.
Дни на отворени врати. Организиране посещение в
РСПБЗН в дните на отворени врати на деца от
детските градини.

4.

Организиране приемни за граждани през седмицата
на пожарната безопасност.

5.

Провеждане на демонстрации с противопожарните
автомобили и техника за гасене на пожари и
извършване на аварийно – спасителни дейности
както следва:
- разглеждане на противопожарната техника и
пожаротехническото въоръжение;
- запознаване с тактикотехническите данни на
някои видове пожарни автомобили;
- запознаване със средствата за дихателна защита;
- предоставяне на възможност на деца и възрастни
да се снимат с техниката и оборудването.
Представяне на наличната ПП техника

6.

7.

8.

Участие при провеждането на брифинг с
журналисти от местните медии в кабинета на
Директора РДПБЗН.
Провеждане на втори етап от кампанията за
сформиране на МПО „Млад огнеборец”.

РСПБЗН - Шумен, гр.
Шумен, ул. "Охрид "№15
тел. 054 854 506

14, 15 и 16.09.2020 г.
от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Началник РСПБЗН - Шумен
Инспектори ДПК и ПД
Дежурни екипи
Директори на детски заведения

РСПБЗН - Шумен, гр.
Шумен, ул. "Охрид "№15
тел. 054 854 506
РСПБЗН - Шумен, гр.
Шумен, ул. "Охрид "№15
тел. 054 854 506

14, 15 и 16.09.2020 г.
от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Началник РСПБЗН - Шумен
Инспектори ДПК и ПД
Дежурни екипи
Дежурни екипи

РСПБЗН - Шумен, гр.
Шумен, ул. "Охрид "№15
тел. 054 854 506
РСПБЗН - Шумен, гр.
Шумен, ул. "Охрид "№15
тел. 054 854 506

15 - 16.09.2020 г.
от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Екип на дежурна смяна

Съгласно плана на
РДПБЗН - Шумен

Началник РСПБЗН - Шумен

от 15 до 18.09.2020 г.

Инспектори ДПК и ПД

15.09.2020г.
от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Предвидени за провеждане от РСПБЗН - Нови пазар дейности по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14 до 18.09.2020 г.
1.

Дни на отворените врати - приемна за граждани. РСПБЗН – Нови пазар,
ул.”Свети Никола” №2,
053727474

от 14 до 18.09.2020 г.
от 9:00 ч. до 17:00 ч.

2.

Открити телефонни линии.

РСПБЗН – Нови пазар,
ул.”Свети Никола” №2,
053727474

от 14 до 18.09.2020 г.
от 9:00 ч. до 17:00 ч.

3.

Провеждане
на
срещи
с
общински
администрации – Нови пазар и Каспичан във
връзка с
участието
на доброволните
формирования в съвместни демонстрации със
служители от РСПБЗН – Нови пазар по повод
седмицата на пожарната безопасност.
Съвместни занятия със съставите на ДФ община
Нови пазар и община Каспичан

Сгради на общински
администрации гр. Нови
пазар и гр.Каспичан.

от 14 до 18.09.2020 г

РСПБЗН – Нови пазар,
ул.”Свети Никола” №2,

от 14 до 18.09.2020 г.
от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Демонстриране пред обществото на тактико –
технически способности на силите и средствата
за реагиране при пожари, бедствия и
извънредни ситуации.
Разпространение
на
информационно
–
разяснителни материали. Популяризиране на
доброволчеството – изисквания и критерии към
бъдещите доброволци, възможност за обучение
за доброволци на лица, навършили 16г.,
обществените ползи от доброволчеството, идеи
и ценности – уважение на другия, отговорност
и съпричастност, навременна помощ и др.
Среща с бивши служители – ветерани от
органите за Пожарна безопасност .

РСПБЗН – Нови пазар,
ул.”Свети Никола” №2,
053727474

18.09.2020 г.
от 10:00 ч. до 11:00 ч.

Телевизия „Часът на
Нови пазар” гр.Нови
пазар и на страницата ни
в социалната мрежа
Фейсбук РСПБЗН-Нови
пазар;

от 14 до 18.09.2020 г.

Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
мл.инспектор І степен – Лъчезар
Веселинов

РСПБЗН – Нови пазар,
ул.”Свети Никола” №2,
053727474

17.09.2020 г.
от 10:30 ч. до 13:00 ч.

Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
мл.инспектор І степен – Лъчезар
Веселинов

4.

5.

6.

7.

Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
мл.инспектор І степен – Лъчезар
Веселинов
Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
мл.инспектор І степен – Лъчезар
Веселинов
Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
мл.инспектор І степен – Лъчезар
Веселинов
Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
Началник ДС по график
Началник РСПБЗН – Евгени
Петров
Началник ДС по график

Предвидени за провеждане от РСПБЗН – Велики Преслав дейности по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14 до 18.09.2020 г.
1.

2.

3.

4.

5.

Разпространение на информационно –
разяснителни материали.

СМО

По време на седмицата

РСПБЗН
Провеждане на дни на отворените врати в РСПБЗН
УПБЗН Смядово
В. Преслав. Осигуряване на достъп до сградата и
УПБЗН Върбица
обновената по линия на евро програми
противопожарна техника и запознаване на
заинтересованите граждани с тактико – технически
способности и с района на действие на районната
служба, както и с добрите практики утвърди ли се с
годините.

09.00 – 12.00 на14.09.2020
г.

Организиране на приемни с открити телефони за РСПБЗН
граждани в РСПБЗН-В . Преслав и прилежащите УПБЗН Смядово
УПБЗН в гр. Смядово и гр. Върбица по утвърден УПБЗН Върбица
списък.

По време на седмицата

РСПБЗН
Провеждане на срещи с представители на органите
УПБЗН Смядово
на местното самоуправление и ръководителите на
УПБЗН Върбица
доброволни формирования за обсъждане на
взаимодействието с доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
последиците от тях.

По време на седмицата

Провеждане на срещи с местни и чуждестранни
бизнесмени развиващи бизнес на територията
обслужвана от РСПБЗН за повишаване на
информираността и културата по отношение на

РСПБЗН

Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав и деж. екип
0538/4-22-16
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав и деж. екип
УПБЗН Смядово –М. Митев - н-к
УПБЗН и деж. Екип
УПБЗН Върбица – Св. Петров - н-к
УПБЗН и деж. Екип
0538/4-22-16
05351/28-30
05391/21-70
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав и деж. екип
УПБЗН Смядово –М. Митев - н-к
УПБЗН и деж. Екип
УПБЗН Върбица – Св. Петров - н-к
УПБЗН и деж. Екип
0538/4-22-16
05351/28-30
05391/21-70
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав
М. Митев - Нач. УПБЗН Смядово
Св. Петров - Нач. УПБЗН Върбица
Кметове на общини
– началник БКС В. Преслав
– инспектор ОМП
0538/4-22-16
05391/21-70

По време на седмицата
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав
Г. Георгиев – инспектор ДПК
0538/4-22-16

осигуряването на пожарната безопасност и
защитата при бедствия

6.

7.

1.

2.

3.

Организиране на среща с бивши служителиветерани от органите на Пожарна безопасност и
защита
на
населението
и
честване
на
Професионалния празник на служителите от
ГДПБЗН

РСПБЗН

По време на седмицата

М. Митев - Нач. УПБЗН Смядово
05351/28-30
Св. Петров - Нач. УПБЗН Върбица
05391/21-70
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Преслав
Г. Георгиев – инспектор ДПК

0538/4-22-16
М. Митев - Нач. УПБЗН Смядово
05351/28-30
Св. Петров - Нач. УПБЗН Върбица
05391/21-70
РСПБЗН
По време на седмицата
Хр. Иванов– нач. РСПБЗН В.
Провеждане на тренировки и демонстрации за
УПБЗН Смядово
Преслав и деж. Екип
популяризиране дейността на службата.
УПБЗН Върбица
0538/4-22-16
УПБЗН Смядово – М. Митев - н-к
УПБЗН и деж. Екип
05351/28-30
УПБЗН Върбица – Св. Петров - н-к
УПБЗН и деж. Екип
05391/21-70
Предвидени за провеждане от РСПБЗН - Каолиново дейности по повод Седмицата на пожарната безопасност от 14 до 18.09.2020 г.

Дни на отворените врати - приемна за граждани. РСПБЗН – Каолиново,
бул.”Александър
Батенберг” №19,
05361 2003
Открити телефонни линии.
РСПБЗН – Каолиново,
бул.”Александър
Батенберг” №19,
05361 2003
Провеждане
на
срещи
с
общински Сгради на общински
администрации – Каолиново и Никола Козлево администрации гр.
във връзка с участието на доброволните Каолиново и гр. Никола
формирования в съвместни демонстрации със Козлево.

от 14 до 18.09.2020 г.
от 9:00 ч. до 17:00 ч.
от 14 до 18.09.2020 г.
от 9:00 ч. до 17:00 ч.
от 14 до 18.09.2020 г

ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
мл.инспектор І степен – Бердин
Хасанов
ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
мл. инспектор І степен – Бердин
Хасанов
ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
мл.инспектор І степен – Бердин
Хасанов

4.

5.

6.

служители от РСПБЗН – Каолиново по повод
седмицата на пожарната безопасност.
Съвместни занятия със съставите на ДФ община РСПБЗН – Каолиново,
Каолиново и община Никола Козлево
бул.”Александър
Батенберг” №19,
Демонстриране пред обществото на тактико –
технически способности на силите и средствата
за реагиране при пожари, бедствия и
извънредни ситуации.
Среща с бивши служители – ветерани от
органите за Пожарна безопасност .

от 14 до 18.09.2020 г.
от 13:00 ч. до 15:00 ч.

ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
КЕ по график

РСПБЗН – Каолиново,
бул.”Александър
Батенберг” №19,

18.09.2020 г.
от 10:00 ч. до 11:00 ч.

ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
КЕ по график

РСПБЗН – Каолиново,
бул.”Александър
Батенберг” №19,

17.09.2020 г.
от 10:30 ч. до 13:00 ч.

ВПД Началник РСПБЗН – Илиян
Янков
мл.инспектор І степен – Бердин
Хасанов

