
М О Т И В И 

към Проект на ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КЪРЛЕЖИТЕ И КОМАРИТЕ В 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2022 -2025 г. 

 

     На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 
77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите 
лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата 
на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища 
по проекта ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КЪРЛЕЖИТЕ И КОМАРИТЕ В ОБЩИНА 
ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2022 -2025 г.. Предложенията могат да бъдат 
депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ 
№ 2, както и на следния електронен адрес: kmet@gd3470.egov.bg 
      На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме 
следните мотиви за проекта за приемане на Наредба за създаване и функциониране на 
общински предприятия на територията на Община Георги Дамяново. 
 
I. Причини, които налагат приемането: 

Поради изтичане периода на действащата програма за борба с кърлежите и 
комарите в община Георги Дамяново за период 2019 – 2021 г., приета с Решение № 371 
с  Протокол № 49/21.05.2019 г.  взето на заседание на Общински съвет  Георги 
Дамяново. 
 Настоящата програма за борба с кърлежите и комарите в община Георги 
Дамяново е изготвена и съобразена с Методично указание №4 от 02.12.2003 г. за борба 
с иксодовите кърлежи и Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване 
на дезинфекция, дезинсекция и дератизация , обхващайки периода от 2022-2025 г. 
 
II. Цели, които се поставят с приемането на програмата: 

• Намаляване на заболеваемостта и смъртността от инфекции, предавани от кърлежи и 
комари и свеждането им до единични случаи. Векторно – предавани трансмисивни 
инфекции са тези, при които причинителите се предават с кръвосмучещи членестоноги 
вектори (кърлежи, комари и флеботоми). Източници на инфекцията в природата могат да 
бъдат диви животни и птици. 

• Постигане на интегриран епидемиологичен, ветеринарен и биологичен надзор на 
заболяванията, предавани от кърлежи и комари; 

• Провеждане на целенасочени профилактични и противоепидемични мерки за 
намаляване на числеността на кърлежите и комарите на територията на общината;  

• Установяване на трайна тенденция за снижаване на заболеваемостта и смъртността 
и прогресивно намаляване броя на лицата, ухапани от кърлежи и комари; 

 Предаваните с кърлежи и комари инфекции стават все по-актуални, добиват глобално 
разпространение и налагат разработване на стратегия за превенция и контрол, както и 
повишаване на информираността за предаваните от тях трансмисивни заболявания и 
стимулиране на семействата и общностите за предприемане на действия за защита. 
 
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнение мерките 
по Програма за борба с кърлежите и комарите в община Георги Дамяново за 
периода 2022-2025 г. 
 
 



IV. Очаквани резултати от прилагането: 
• Намаляване на заболеваемостта и смъртността от инфекции, предавани от кърлежи и 

комари и свеждането им до единични случаи.  
• Постигане на интегриран епидемиологичен, ветеринарен и биологичен надзор на 

заболяванията, предавани от кърлежи и комари; 
• Провеждане на целенасочени профилактични и противоепидемични мерки за 

намаляване на числеността на кърлежите и комарите на територията на общината;  
• Установяване на трайна тенденция за снижаване на заболеваемостта и смъртността 

и прогресивно намаляване броя на лицата, ухапани от кърлежи и комари; 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:  

 Приемането на Програмата е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен, както и с тези на европейското законодателство. 

VI. Правни основания: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната  
администрация  (ЗМСМА) , чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове 

 

18.07.2022 г.      

с. Георги Дамяново  

 

 


