№
по
ред
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА,ЧАС, ПЕРИОД

Ангажирани с провеждане на
дейността длъжностни лица

2.
Провеждане на областен етап на конкурс
за детска рисунка „С очите си видях
беда“

3.

4.

5.

РСПБЗН – Ямбол,
ул. Преслав №60

18.09.2020г.
16:00 часа

гл. инсп. Иван Динев
инспектори група ПКиПД

Запознаване на подрастващите с
правилата за поведение при бедствия,
пожари и извънредни ситуации и
организиране на игри и състезания с
тематика в областта на ПБЗН.
Популяризиране на фен страницата на
РДПБЗН – Ямбол във facebook
Открити телефонни линии за даване на
разяснения и информация на гражданите
по актуални теми и въпроси свързани с
пожарната безопасност и защитата на
населението
Ден на отворените врати и приемна на
гражданите
Провеждане на тренировка демонстрация
на тактико-техническите възможности на
техниката и оборудването на РСПБЗН –
Ямбол за гасене на пожари и спасяване
на хора
Участие в традиционната дарителска

Детска градина
Червената шапчица,
кв. Аврен №34
Детска градина
Червената шапчица,
ул. Милин Камък №9

16.09.2020г.
10:00 – 12:00 часа
17.09.2020г.
10:00 – 12:00 часа

гл. инсп. Иван Динев
инсп. Виктория Димитрова

facebook.com/РДПБЗН –
Ямбол101039348328958

14.09.2020г.

гл. инсп. Иван Динев
инсп. Виктория Димитрова

РСПБЗН – Ямбол,
ул. Преслав №60
Тел: 046/680-692

От 14.09 до 18.09.2020г.
От 8:30 до 17:30 часа

Системен оператор
Инспектор ПГ и СД

РСПБЗН – Ямбол,
ул. Преслав №60

15.09.2020г.
От 8:30 до 12:00 часа

Началник РСПБЗН - Ямбол

РСПБЗН – Ямбол,
ул. Преслав №60

17.09.2020г.
От 10:00 до 12:00 часа

Началник група ПГ и СД

РСПБЗН – Ямбол,

14.09.2020г.

Началник РСПБЗН - Ямбол

8.

кампания за подпомагане на децата на
загинали и пострадали при изпълнение
на служебния си дълг колеги
Публикуване в интернет сайта
“Еlhovonews.info” на материал с цел
даване на широка гласност на
традиционното провеждане на
„Седмицата на пожарната безопасност”

9.

Ден на отворените врати в РСПБЗНЕлхово и УПБЗН-Болярово

10.

Откриване на приемна за граждани.

11.

Провеждане на турнир по тенис на маса.

12.

13.

14.
15.

Провеждане на демонстративно
тактическо занятие с дежурната смяна в
ДГ „Надежда”, за запознаване на
обществеността с работата и уменията на
служителите от РСПБЗН-Eлхово.
Провеждане на тържествено събрание с
целия личен състав на РСПБЗН-Елхово
във връзка с честването на
професионалния празник на служителите
от ГДПБЗН-МВР – 14 Септември.
Обявяване на отличилите се през
годината служители.
Отваряне на телефонна линия за
отговори на актуални въпроси по
осигуряването на пожарната безопасност.
Провеждане на ден на отворените врати в

ул. Преслав №60

14.09.2020г.

Началник РСПБЗН - Елхово

15.09.2020г.

Началник РСПБЗН – Елхово
Началник участък – Болярово

От 14.09 до 18.09.2020г.
От 8:30 до 17:30 часа

Началник РСПБЗН - Елхово

От 16.09 до 17.09.2020г.

Началник РСПБЗН - Елхово

ДГ „Надежда”,
гр. Елхово

18.09.2020г.
От 10:00 до 12:00 часа

Началник РСПБЗН - Елхово

РСПБЗН – Елхово,
ул. Огнеборец №1

14.09.2020г.

Началник РСПБЗН - Елхово

От 14.09 до 18.09.2020г.
От 8:30 до 17:30 часа

Началник РСПБЗН - Елхово

15.09.2020г.

Служители на РСПБЗН –

https://elhovo.news/
РСПБЗН – Елхово,
ул. Огнеборец №1
УПБЗН – Болярово,
ул. „Девети септември“
РСПБЗН – Елхово,
ул. Огнеборец №1
РСПБЗН – Елхово,
ул. Огнеборец №1

РСПБЗН – Елхово,
ул. Огнеборец №1
тел: 0478/88310
РСПБЗН – Стралджа,

РСПБЗН – Стралджа и разясняване на
мерки за пожарна безопасност и защита
при бедствия
16.

17.

18.

Приемна на граждани
Открити телефонни линии

ул. „Александър
Стамболийски“ №57
РСПБЗН – Стралджа,
ул. „Александър
Стамболийски“ №57,
тел: 04761/5210

Демонстративно занятие за гасене на
Читалище „Просвета“,
пожар в Читалище „Просвета“, гр.
гр. Стралджа
Стралджа
Публикуване в местния вестник и
в-к „Стралджански
официалния сайт на община Стралджа на вести“, сайт на Община
материали посветени на седмицата на
Стралджа
пожарната безопасност
https://www.straldzha.net/

От 9:00 до 16:00 часа

Стралджа

16.09.2020г.
От 9:00 до 16:00 часа

Служители на РСПБЗН –
Стралджа

17.09.2020г.
От 10:30 до 12:00 часа

Служители на РСПБЗН –
Стралджа

14.09.2020г.

Началник РСПБЗН – Стралджа

