
 Уважаеми жители на район „Оборище“,  

 

Във връзка с настъпване на активния сезон за развитие и разпространение на 

кръвосмучещи членестоноги (комари, бълхи, кърлежи) и издадено предписание от 

Министерство на образованието и СРЗИ от 25.03.2019 г., при благоприятни климатични 

условия на 24 април 2020 г. ще се извършат  първите годишни обработки срещу 

кърлежи и гризачи в междублоковите пространства на територията на района.  

Обработките ще се извършват съгласно Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и 

реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ върху общински зелени 

площи – междублокови пространства на територията на район „Оборище“. 

 

Актуалните графици за изпълнение на обработките се публикуват на:  

 интернет страницата на Столична община –  за предстоящите обрабокти на паркове, 

градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, 

гробищни паркове на територията на Столична община 

 интернет страницата и на видно място в сградата на  районната администрация – за 

предстоящите обработки на площи, разположени в междублокови пространства. 

 

 Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и 

при нискоокосена трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 

10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа. 

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с 

информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата 

изпълнител и телефон за контакт. 

Обработките на зелените площи в междублоковите пространства се извършват по 

възлагане на районните кметове и се контролират от районните администрации. 

Обработките за гробищните паркове, транспортните обекти, както и паркове и градини 

към общинското предприятие, се извършват по възлагане от Столична община и се 

контролират от дирекция „Зелена система“. 

Специализираният контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ 

 

 

 



ГРАФИК 

за 

обработка срещу кърлежи и гризачи на територията на Столична община към районни 

администрации 

 

№ Район Дата 

1 Слатина 08 април 2020 г. 

2 Младост  10 – 11  април 2020 г. 

3 Кремиковци 13 април 2020 г. 

4 Красно село 13 април 2020 г. 

5 Банкя 14 април 2020 г. 

6 Красна поляна 14 април 2020 г. 

7 Овча Купел 15 април 2020 г. 

8 Нови Искър 15 април 2020 г. 

9 Панчарево 16 април 2020 г. 

10 Илинден 21 април 2020 г. 

11 Връбница 21 април 2020 г. 

12 Изгрев 22 април 2020 г. 

13 Лозенец 22 април 2020 г. 

14 Възраждане 22 април 2020 г. 

15 Надежда 23 април 2020 г. 

16 Сердика 23 април 2020 г. 

17 Средец 24 април 2020 г. 

18 Триадица 24 април 2020 г. 

19 Оборище 24 април 2020 г. 

20 Люлин  25, 27 и 28 април 2020 г. 

21 Студентски 29 април 2020 г. 

22 Витоша 29 април 2020 г. 

23 Искър 30 април 2020 г. 

24 Подуяне 30 април 2020 г. 

Забележка:  

Обработките ще се извършват при благоприятни метеорологични условия.   

Начален час на обработките 8:30 часа. 

Гр. София                                                                              Агроинсект ЕООД 


