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На основание чл.8 от Закона за защита на населението от инфекциозни болести
("Служебен вестник на РС", № 15/2016 г. 68/2020, 136/2020 г.), Решение за провеждане на
превантивна системна дезинсекция и дератизация на територията на Община Цариброд
("Служебен вестник на Община Цариброд", № 10/2018 г.), Общинският изпълнителен съвет
на Община Цариброд на заседанието, проведено на 10 февруари 2021 г. приема следната:
ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД ЗА 2021 ГОДИНА
Годишната програма за провеждане на системна дезинсекция и дератизация на
територията на община Димитровград конкретно определя: обхвата на системната
дезинсекция - места и площи, където ще се извършва третирането; обхват на системна
дератизация - места, площи и съоръжения, където ще се извършва третирането; мерки за
изпълнение на програмата и динамика на изпълнението.
Годишната програма за системна дезинсекция и дератизация на територията на
община Цариброд се приема от Общинския изпълнителен съвет Цариброд, а по
предложение на Отдел „Местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната
среда“ – Общинска администрация Цариброд.
Средствата за изпълнение на Годишната програма за системна дезинсекция и дератизация
на територията на Община Цариброд са осигурени с Решение за бюджета на Община
Цариброд за 2021 г., средства в размер на 1 000 000,00 РСД; дейност 0004 Зоохигиена; код
на функция за класификация 540; икономическа класификация 421000.
Изборът на най-подходящия изпълнител на системна дезинсекция и дератизация ще
се извърши чрез процедурите, провеждани от Групата за обществени поръчки, местно
икономическо развитие и планиране на проекти в Община Цариброд, в рамките на две
отделни процедури, а именно: предоставяне на услуги по дератизация и предоставяне на
услуги по дезинсекция на територията на община Цариброд.
Дезинсекция и дератизация могат да се извършват от здравни заведения, юридически лица
и предприемачи, които отговарят на условията за извършване на тези дейности съгласно
Правилника за условията за дезинфекция, дезинсекция и дератизация ("Служебен вестник
на РС", № 3/2017 г.).
I. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА СИСТЕМНАТА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
ДЕЗИНСЕКЦИЯ
Община Цариброд ще реализира програма за системна дезинсекция на територията
на Община Цариброд за 2021 г., чрез контрол на ларвите и възрастните форми на комарите,
по крайбрежието на реките и стоящите води (канали и локви) на следните места и
помещения:

крайбрежието на река Нишава от входа на Цариброд до изхода на село Желюша;
• крайбрежието на река Нишава през атар на с. Градинйе;
• крайбрежието на река Лукавачка от входа на село Лукавица до устието на река
Нишава;
• „Вада” около Спортния център и Градския пазар до вливането в Нишава;
• Езерата Сават I и II.
• Зелени площи - 1 ха.
Площта, обхваната от системни дезинсекции (чрез контрол на ларви и
възрастни форми на комари), е приблизително 34 ха.
Динамика на реализацията: четири (4) ларвицидни третирания и четири третирания (4)
възрастицидни форми през май, юни, юли и август.
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ДЕРАТИЗАЦИЯ
Община Цариброд ще реализира програма за системна дератизация на
територията на Община Цариброд за 2021 г., на следните места и помещения:
- Цариброд (населено място) - около 2340 домакинства;
- крайградски селища (Градинйе, Желюша, Лукавица, Г. Дол и Белеш) - около 1067
домакинства;
- други населени места - около 200 домакинства;
- градско гробище - около 3,54 ха;
- зелени площи - около 1 ха;
- крайбрежието на реките - Нишава и Лукавачка;
- нехигиенично сметище - около 2 ха;
- канализационни шахти – около 1000
Броят на третиранията за системна дератизация е един, а срокът на изпълнение е
октомври.
II. МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА СИСТЕМНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И
ДЕРАТИЗАЦИЯ
Извършване на системна дезинсекция на територията на община Цариброд за 2021
г., включва прилагане на препарати, видове, типове и количества, които ще се използват, в
съответствие с приложимото законодателство, като се отчита ефективността на
препаратите, безвредността за човешкото здраве, опазване на околната среда. Изборът и
прилагането на препарати, които са регистрирани за употреба в Република Сърбия, ще се
основава на теренни изследвания - брой, гъстота, популационна активност и биологични
характеристики на третирания вид, ефикасност на препарата на терена и според прогноза
на професионалната институция.
Преди извършване на системна дератизация на обществени площи гражданите трябва да
бъдат информирани чрез обществени медии, трябва да се слоьи съобщение и на подходите
към обществените площи. Гражданите се уведомяват от оторизирана организация, която
извършва системна дератизация.
Надзор, контрол и оценка на успешността на изпълнението на Годишната програма
за системната дезинсекция на територията на Община Цариброд ще се извършва от отдел
„Местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда“, към Общинска
администрация на Община Цариброд.
При приключване на годишната програма изпълнителят подава отчет в отдел
„Местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда“ на ОУ на
Община Цариброд.
Отдел „Местна данъчна администрация, земеделие и опазване на околната среда“ на
ОУ към Община Цариброд след приключване на програмата представя отчет в Общинския
изпълнителен съвет на Община Цариброд.
Тази програма влиза в сила от деня на приемането й и ще бъде публикувана в
"Служебен вестник на община Цариброд“.
№ 06-14/21-15/18-4
В Цариброд, 10 фебруари 2021 г.
ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
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