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ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА 

НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ПРОЕКТ  
“ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В  

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2016” 

Настоящата брошура е изготвена в изпълне-

ние на Дейност 4 “Предоставяне на 

съпътстващи мерки” за намаляване на бедно-

стта и насърчаване на социалното включване 

на най-нуждаещите се лица по проект 

“Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла 

Слатина 2016”   

Договор №BG05FMOP001-3.002-0057-C01  

Дирекция „Проекти и програми” 
Община Бяла Слатина  
www.bsl-proekti.com 

  Можете да предпазите себе си и Вашето се-

мейство от бълхи, с помощта на следните пре-

поръки: 

    Избягвайте контакт с кучета и котки, кои-

то не са обезпаразитени; 

    Не оставяйте вашия домашен любимец 

навън за прекалено дълго време (особено през 

пролетта и лятото); 
    Препоръчително е изпирането на висока 

температура на дрехите, спалното бельо; 

    Използвайте репеленти—естествени или 

синтетични. Ефективни натурални репеленти 

за предпазване от ухапване от бълхи са: 

Оцет  - смесен с вода може да се използва при 

почистване на пода и за защита на домашните 

животни; 

Лимон — бълхите не понасят аромата на ли-

мона и го избягват ; 

Чесън — освен полезен съюзник в борбата със 

сезонните настинки и имуностимулатор, чесъ-

нът е в състояние да ви предпази и от ухапва-

не от бълхи. Консумирайки ежедневно чесън 

си осигурявате полезна защита срещу непри-

ятните вредители. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ КЪРЛЕЖИ И 

БЪЛХИ ПРЕЗ ЛЯТОТО 

Съгласно сключен договор със специализирана 

фирма, в Община Бяла Слатина се извършва 

ежегодно обработване  на зелени тревни пло-

щи срещу кърлежи и бълхи. Обекти на трети-

ране са: 

 Парк при ПАГ ,,Никола Й. Вапцаров”; 

 Парк ,,Културен дом”; 

 Централен градски парк /централна градс-

ка част/; 

 Тенис клуб ,,Чавдар”; 

 Лесопарк; 

 Стадион ,,Чавдар”; 

 Кметства по населени места в  

Oбщината —прилежащи тревни площи. 

 

В случаи на увеличени популации на кърлежи 

и бълхи и чести ухапвания, жителите   могат да 

подадат сигнал на тел. 0915/ 8 2655 или на мяс-

то в сградата на Общината.  

 



„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2016 ”  

Договор № BG05FMOP001-3.002-0057-C01  

ВАЖНО!!! Ако намерите прикрепен за тя-

лото си кърлеж, никога не се опитвайте да 

го отстранявате с голи ръце! Така неговата 

главичка може да остане впита в кожата 

Ви, което крие риск от инфекция. Премах-

ването на всички кърлежи трябва да стане 

веднага , като за целта най-добре е да се 

обърнете към лекар. Ако решите сами да го 

отстраните, използвайте тънки пинсети, 

след което задължително дезинфекцирайте 

мястото. 

През пролетта и лятото територията на на-

шата страна става изключително благопри-

ятна за развитието и разпространението на 

кърлежи. Кърлежите предпочитат да обита-

ват тревисти терени и горски масиви. Пре-

димно ухапванията от кърлеж са в ранните 

часове на деня, защото температурата тога-

ва е най-ниска, а всеки кърлеж се ориентира 

по температурата на гостоприемника. Кога-

то паразитът се закрепи върху тялото, той се 

впива по меките части, сгъвката на коляно-

то, мишниците, но може и да се прикрепи по 

краката, ръцете и други части. Кърлежите са 

и преносители на различни инфекциозни 

болести като Лаймска болест, Марсилска 

треска, Туларемия и др. 

За да се осигури възможно най-голяма за-

щита, когато сте на открито, трябва да се  

спазват няколко правила: 

     Носете дълги панталони и блузи с дъл-

ги ръкави; 

 Най-добре е панталоните да са мушнати в 

обувките, за да се избегне оголването на 

участъци от крака. 

     Носете светли дрехи; 

Така ще имате по-добър шанс видите тъм-

ния кърлеж, който пълзи по вас, преди да си 

проправи път към вашата кожа. 

    Използвайте репеленти — репелентите 

са вещества, които отблъскват насекомите. 

Те биват естествени и синтетични. Репелен-

тите нямат свойството да убиват  вредители- 

те,  а само да предпазват от полазването им 

 Преминавайте по обозначени пътеки; 

Кърлежите се спотаяват в гъстата растителност, 

"чакайки" преминаващи гостоприемници. Кога-

то преминавате през неотъпкани места, вие уве-

личавате значително риска от контакт с тях. За-

това използвайте пътеките, по които вече е ми-

навано. 

 Погрижете се за двора си; 

За да предпазите себе си, децата си и Вашите 

любимци от ухапване от кърлежи, е много важ-

но да проведете добро обезпаразитяване на дво-

ра си, с помощта на подходящ препарат. Важно 

е да се спази препоръчителния срок след нап-

ръскване на площите, по време на който да не се 

допуска преминаване на хора и животни. 

 Не сядайте върху тревата; 

За да се предпазите от ухапване от кърлеж е пре-

поръчително да не сядате върху тревата, дори и 

върху постлано одеяло. Най-добре е да използ-

вате пластмасови или сгъваеми столове и маси. 

 Огледайте тялото си обстойно след излиза- 

не на открито; 

След всяка разходка сред силно залесени мест-

ности трябва да проверявате обстойно своето 

тяло за впит в него кърлеж. В трудно достъпни-

те места може да ги установите чрез напипване 

или с помощта на огледало. Също така е добре 

да се изкъпете веднага след като се приберете. 

 Погрижете се за домашните любимци. 

Добра превантивна мярка е обстойният преглед 

на козината на вашият любимец след разходка, а 

също така и използването на репеленти за жи-

вотни. Такива могат да ви бъдат препоръчани 

във ветеринарната аптека. 

Предпазване от ухапване от кърлеж 

Предпазване от ухапване от бълха 

Бълхите са малки безкрили, скачащи насеко-

ми, които живеят в козината на много различ-

ни животни и някои птици. Поради разпрост-

ранението на сериозни заболявания от страна 

на тези насекоми, е много важно адекватното 

предпазване от ухапване от бълхи. Болести, 

които могат да бъдат пренесени от бълхи са 

чума, околна треска, ендемичен тиф и др. 


