
              
                   О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р 

                                                                                                        

Проведени дезинсекционни и дератизационни услуги към 30.06.2018 г.: 

1. Обработка на 80 дка  биотопи срещу ларви на комари: 

1.1.  гр. Несебър - трета обработка до 15.06.2018 г., четвърта  обработка до 30.06.2018 г. 

 

2. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и 

сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми: 

2.1. гр. Несебър - трета обработка до 15.06.2018 г., четвърта  обработка до 30.06.2018 г. 

2.2. Южен парк гр. Несебър - трета обработка до 15.06.2018 г., четвърта обработка до 

30.06.2018 г. 

2.3. кк „Слънчев бряг-запад” - трета обработка до 15.06.2018 г., четвърта обработка до 

30.06.2018 г. 

2.4. с. Тънково /зелени площи и гробищен парк/ 15 дка - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.5. с. Оризаре /зелени площи и гробищен парк/  40 дка - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.6. с. Гильовци /зелени площи и гробищен парк/32 дка - втора обработка до 20.06.2018г. 

2.7. с. Кошарица /зелени площи и гробищен парк/20 дка- втора обработка до 20.06.2018г. 

2.8. гр. Обзор - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.9. Гробищен парк гр. Обзор -  втора   обработка до 20.06.2018 г. 

2.10. Първомайска поляна – втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.11. гр. Свети Влас - втора    обработка до 20.06.2018 г. 

2.12. Гробищен парк гр. Несебър - втора  обработка до 20.06.2018 г. 

2.13. Гробищен парк гр. Свети Влас - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.14. с. Равда и Градси стадион - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.15. Гробищен парк с. Равда - втора обработка до 20.06.2018 г. 

2.16.с.Баня/зелени площи и гробищен парк/15дка–първа обработка до 30.06.2018г.  

2.17. с.Емона /зелени площи и гробищен парк/7 дка - първа обработка до 30.06.2018 г. 

 

3. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми: 

3.1. На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, жк 

„Черно море”, 1814 дка - трета обработка до 30.06.2018 г. 

3.2. На територията на кк„Слънчев бряг-запад“,2220дка–трета обработка до 30.06.2018 г 

3.3. На теритоията на с. Равда, 1000  дка - трета обработка до 30.06.2018 г. 

3.4. На територията на гр. Свети Влас,  1 321  дка  - трета обработка до 30.06.2018 г. 

3.5. На територията на гр. Обзор, 934 дка – втора обработка до 30.06. 2018 г. 

3.6. На територията на с. Кошарица и со „Чолакова чешма“, 1108 дка - първа обработка 

до 30.06.2018 г. 

3.7. На територията на с.  Тънково, 448 дка - първа   обработка до 30.06.2018 г. 

3.8. На територията на с. Оризаре, 850 дка - първа обработка до 30.06.2018 г. 

3.9. На територията на с. Гюльовца, 772 дка - първа   обработка до 30.06.2018 г. 

3.10. На територията на с. Баня, 800 дка - първа   обработка до 30.06.2018 г. 

3.11. На територията на с. Емона, 300 дка - първа   обработка до 30.06.2018 г. 

 

4. Обработка срещу гризачи на гробищните паркове: 

4.1. гр. Несебър, 58 дка – втора обработка до 30.06.2018 г.  

4.2. гр. Обзор, 18 дка - втора  обработка – до 30.06.2018 г. 

4.3. гр. Свети Влас, 8 дка - втора   обработка до 30.06.2018 г.  

 



4.4. с. Равда, 6 дка - втора   обработка до 30.06.2018 г.  

4.5. с. Кошарица, 7.7 дка - втора обработка до 30.06.2018год.  

4.6. с. Тънково, 7.7 дка - втора обработка до 30.06.2018 г.  

4.7. с. Оризаре, 11.7 дка - втора обработка до 30.06.2018 г.  

4.8. с. Гюльовца, 7.9 дка - втора обработка до 30.06.2018 г.  

4.9. с. Баня, 5,1  дка - първа обработка до 30.06.2018 г. 

4.10. с. Емона, 3 дка - първа обработка до 30.06.2018 г. 


