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На основание член 8. от Закона за защита на населението от инфекциозни заболявания 
(„Служебен вестник на РС“, № 15/2016), от Решението за провеждане на профилактична 
системна дезинсекция и контрол на вредителите на територията на община Димитровград 
(„Служебен вестник Димитровград“, № 10/2018), Общинският изпълнителен съвет 
Димитровград, на сесията проведена на 09.05.2018 година, приема следната: 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018 ГОДИНА 

 
 Годишната програма за провеждане на системна дезинсекция и контрол на вредителите 
на територията на община Димитровград се определя чрез: обема на системната дезинсекция 
– място и повърхност, където ще се извършва дезинсекцията и контролът на вредителите; 
повърхността и обектите където ще се извърши дензинсекцията и контролът на вредителите; 
мерките за реализация на програмата и динамиката на изпълнението.  
 Годишна програма за провеждане на системна дезинсекция и контрол на вредителите 
на територията на община Димитровград се приема от страна на Общинския изпълнителен 
съвет Димитровград, а въз основа на предложение на Отдела за местна данъчна 
администрация, земеделие и опазване на околната среда, на Общинското управление 
Димитровград. 
 Средства за провеждане на Годишна програма на системна дезинсекция и контрол на 
вредителите на територията на община Димитровград са осигурени чрез Решение за бюджета 
на Община Димитровград през 2018 година, финансови средства на стойност 1.000.000,00 РСД 
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– раздел 5 Местно самоуправление; Програмна дейност 1102–0004 Зоохигиена; функция 540; 
икономическа класификация 421321 Дератизация. 
 Избор на най-удачен изпълнител на системна дезинсекция и контрол на вредителите ще 
се извършва чрез процес, който се провежда от Групата за обществени поръчки, местно 
икономическо развитие и планиране на проекти, в ОУ Димитровград, в рамките на два отделни 
процеса: услуги по дератизация и услуги по контрол на вредители на територията на община 
Димитровград. 
 Дезинсекцията и контрола на вредителите могат да извършват и здравните заведения, 
юридически лица и предприемачи, които отговарят на изискванията за извършване на тези 
дейности в унисон с Правилника за условията за извършване на дезинфекция, контрол на 
вредителите (Служебен вестник на РС", № 3/2017). 
 

- ОБЕМ И ДИНАМИКА НА СИСТЕМНА ДЕЗИНЦЕКЦИЯ И КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ  
 
 ДЕЗИНСЕКЦИЯ 

 Община Димитровград ще изпълни Програмата за системна дезинсекция на територията 
на община Димитровград за 2018 година, чрез профилактика срещу ларви и възрастни форми 
на комари, на брега на реките и застоялите води (канали и бари) на следните места и 
помещения:  

1. По брега на река Нишава от входа в Димитровград до края на с. Желюша;  
2. По брега на река Нишава през с. Градинйе; 
3. По брега на река Лукавска от входа в село Лукавица до устието в река Нишава;  
4. „Вада“ около Спортния център и Градския пазар до вливането й в Нишава;  
5. Езерата Сават I и II.  
6. Зелени повърхности – 1 ха.   

 Повърхността обхваща системна дезинсекция (намаляване на ларви и възрастни форми 
на комари) e cca 34 hа. 

 Динамиката на изпълнение: четири (4) ларвицидно лечение и четири (4) пъти третиране 
на смолисти форми през периода май, юни, юли и август. 

 

 КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ  
 Општина Димитровград ще изпълни програма за системна дератизация на територията 
на община Димитровград през 2018 година, на следните места и помещения: 

1. Димитровград (селище) – cca 2340 домакинства;  
2. Крайградски селища (Градинйе, Желюша, Лукавица, Г. Дол и Белеш) – cca 1067 
домакинства; 
3. други населения – cca 200 домакинства;  
4. градските гробища– cca 3,54 ха; 
5. зелени повърхности – cca 1 ха; 
6. по брега на реките – Нишава и Лукавска; 
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7. не-санитарно депо – cca 2 ха; 
8. канализационни шахти – cca 1000. 

 Системен контрол на вредителите ще се извършва един път, а периода на реализация е 
месец октомври.  

 
- МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И 
КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ  

 
 Прилагане на системна дезинсекция на територията на община Димитровград през 2018 
година, включва използване на средства, видове, типа и количеството, което ще се използва, в 
унисон с валидните законови регламенти, имайки предвид ефикасността на препарата, 
безвредността за човешкото здраве, опазването на околната среда. Избор и използване на 
препарати, които са одобрени за използване в Република Сърбия, ще се извършва въз основа 
на изследване на състоянието на мястото – количество, плътност, популационните дейности и 
биологическите качества на третираните видове, ефективността на препаратите на мястото и 
спрямо прогнозите от компетентните институции.  
 Преди извършване на системен контрол на вредителите на обществените повърхности 
трябва да се уведомят жителите посредством медиите, известието трябва да се сложи и на 
достъпите до обществените повърхности. Гражданите се уведомяват от страна на 
упълномощена организация, която извършва системен контрол на вредителите. 

Надзор, контрол и оценка на успешността на Годишната програма на системна 
дезинсекция на територията на община Димитровград ще се изпълни от страна на Отдела за 
местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда, на Общинското 
управление Димитровград. 
 След приключване на реализацията на годишната програма изпълнителят представя 
отчет до Отдела за местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда 
на ОУ Димитровград. 
 Отделът за местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда 
на ОУ Димитровград, след приключването с реализацията на програмата представя отчет до 
Общинския изпълнителен съвет Димитровград. 
 Настоящата Програма влиза в сила в деня на приемане, а ще се публикува в „Сл. 
вестник Димитровград“. 
 
№ 06-50/18-15/101-1 
В Димитровград, 09.05.2018 година 
 
 

ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Владица Димитров, с.р.   
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На основание член 41. алинея 1. от Закона по заетост и застраховка в случай на 
безработица ("Сл. вестник РС", № 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), 
член 24. от Решението на Общинския изпълнителен съвет Димитровград („Сл. вестник на град 
Ниш“, № 79/08, 117/12, 17/13, 29/15 и 71/15 и “Сл. вестник Димитровград”, № 10/18) и член 66. 
от Правилника на Общинския изпълнителен съвет Димитровград (№ 06-48/09-III/29 от 
24.09.2009 год. и “Сл. вестник Димитровград”, № 9/18), по предложение на местния съвет по 
заетост, № 400-545/2018-15 от 25.04.2018 година, Общинският изпълнителен съвет 
Димитровград, на сесията проведена на 09.05.2018 година, взе  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В Акционния план по заетост на община Димитровград за 2018 година (“Сл. вестник 
Димитровград”, № 4/18) в точка 5. се извършва изменение, така че в подточка 3) вместо сума в 
размер на 1.000.000,оо динара планирани средства за изпълнение на тази мяра 
“Професионална практика при частни и обществени работодатели за получаване на 
практически знания за самостоятелна работа в професията без сключване на трудов договор” 
се посочва сума в размер на 1.384.000,оо динара. 

 
Пояснение: 

 
На основание предложението от Местния съвет по заетост, № 400-545/2018-15 от 

25.04.2018 година, където е посочено, че поради голям интерес на незаети лица, които 
отговарят на изискванията за участване в програмата “Професионална практика”, Местният 
съвет е със становище, че финансовите средства в размер на 1.000.000,оо динара, 
предназначени за Акционния план по заетост на община Димитровград за 2018 година за 
реализация на мярата “Професионална практика”, трябва да се увеличи с 384.000,оо динара, 
Общинският изпълнителен съвет Димитровград реши като в диспозитива от заключението.   
 
 
 
Доставя се до: 

- Счетоводството на ОУ; 
- Местния съвет по заетост;  
- Архива. 

 
 
№ 06-50/18-15/101-2 
В Димитровград,  
09.05.2018 година 
                           

ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД 

 
                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                                              Владица Димитров, с.р. 
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