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Запознайте се с графиците за обработки против комари и
кърлежи през август
вторник, 07 август 2018
Публикувано от: Стефан Минчев

Твърде влажното лято тази година е предпоставка за увеличената популация на кърлежи и комари.
Затова Община Бургас продължава с дезакаризационните и дезинсекционни мероприятия и през месец
август.
Обработките срещу кърлежи ще се извършват в часовете от 06:00 до 10:00, като ще се обработват
паркове, градини и зони за свободно пуснати кучета.
Унищожаването на комари ще се извършва със студен аерозол. То ще обхване паркове, градини и
биотопни зони на територията на общината в часовете от 00:30 до 04:30.
"Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД поддържа в готовност екип, който ще работи по сигнали на
граждани. Тя си запазва правото да променя графиците в зависимост от метеорологичните условия
/силен вятър, дъжд и др./.

ГРАФИК за профилактична дезакаризация на тревни площи /паркове и зони за свободно
пуснати кучета/, 6 - 29 август:

06.08.2018 - Парк "Минерални бани" /кв. Ветрен/;
07.08.2018 - Площадки за свободно пуснати кучета - гр. Бургас;
08.08.2018 - Парк Изгрев /к-с Славейков, бивш Гробищен парк/ и детски площадки;
09.08.2018 - Парк Славейков /до Билла/ и детски площадки;
10.08.2018 - Парк Велека /к-с Изгрев / и детски площадки;
13.08.2018 - Лесопарк "Росенец" /местност Отманлий/, Приют за безстопанствени кучета - местност
Пода;
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14.08.2018 - Приморски парк - от х-л Приморец до Пантеона;
15.08.2018 - Приморски парк - от Пантеона до Воденицата, алеи под Воденицата и крайбрежна алея;
16.08.2018 - Паркове к-с Меден рудник и детски площадки, градини кв. Победа и кв. Акации;
17.08.2018 - Парк Езеро - алеи от ЦУРК към Психодинспансер;
20.08.2018 - Парк Езеро - алеи от Психодинспансер до канала, в посока Сарафово;
21.08.2018 - Парк "Минерални бани" /кв. Ветрен/;
22.08.2018 - Лесопарк "Росенец" /местност Отманлий/, Приют за безстопанствени кучета - местност
Пода;
23.08.2018 - ЦГЧ и ж.к. Възраждане - градини и детски площадки;
24.08.2018 - ж.к. Лазур и ж.к. Зорница - градини и детски площадки;
27.08.2018 - кв. Сарафово, кв. Черно море и Рудник - градини и детски площадки;
28.08.2018 - кв. Лозово, кв. Долно Езерово и 5-ти километър - градини и детски площадки;
29.08.2018 - кв. Крайморие и кв. Горно Езерово - градини и детски площадки.

ГРАФИК за имагоцидна обработка против комари със студен аерозол /паркове и градини,
биотопни зони/, 6-31 август:

06.08.2018 г. - ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/ и ПАРК "ИЗГРЕВ" в К-С СЛАВЕЙКОВ;
07.08.2018 г. - ПАРК «ВЕЛЕКА» в к-с «ИЗГРЕВ», ГРАДИНИ Ж.К. ЗОРНИЦА;
08.08.2018 г. - БИОТОПНА ЗОНА КВ. САРАФОВО;
09.08.2018 г. - ПАРК ЕЗЕРО;
10.08.2018 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ;
13.08.2018 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК;
14.08.2018 г. - БИОТОПНА ЗОНА КВ. КРАЙМОРИЕ/КВ. Г. ЕЗЕРОВО;
15.08.2018 г. - ПАРК МИНЕРАЛНИ БАНИ, ВЕТРЕН;
16.08.2018 г. - ПАРК ЕЗЕРО;
17.08.2018 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК;
20.08.2018 г. - ГРАДИНИ Ж.К. ЛАЗУР И ЦГЧ;
21.08.2018 г. - ПАРКОВЕ В К-С МЕДЕН РУДНИК, ГРАДИНИ К-С ВЪЗРАЖДАНЕ, КВ. АКАЦИИ И КВ. ПОБЕДА;
22.08.2018 г. - БИОТОПНА ЗОНА КВ. ЛОЗОВО /КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО;
23.08.2018 г. - ПАРК ЕЗЕРО;
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24.08.2018 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ;
27.08.2018 г. - ПАРК РОСЕНЕЦ, Приют за безстопанствени кучета - м-ст Пода;
28.08.2018 г. - ПАРК МИНЕРАЛНИ БАНИ, ВЕТРЕН;
29.08.2018 г. - БИОТОПНА ЗОНА КВ. САРАФОВО;
30.08.2018г. - ПАРК ЕЗЕРО;
31.08.2018 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК.

През месец август ежеседмично ще се третират против комари местата в Приморски парк и парк
"Езеро", където се провеждат културни мероприятия.
Контакти и подробна информация за дейността на "Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД можете да
откриете тук:
http://www.dsburgas.bg/
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