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Списък на площите, които ще се третират срещу кърлежи и бълхи  

1. гр.Първомай - общо 50 дка. 
      -     площите на събота пазара/панаира 

- градската градина  
- зелените площи около сградата на ОбА Първомай 
- зелените площи зад ЖП гарата  
- зелените площи до автогарата   
- зелените площи до пощата  
- стадиона 

      - зелените площи на ул.”П. Славейков”, ул.”Панайот Хитов”, ул.”Арда” и ул. ”Христо Ботев” 
      - междублоковите зелени площи на ул.”Ал. Стамболийски”, ул.”Княз Борис І”, ул. ”Стефан Стамболов”, ул.”Орфей”, ул.”Петър Берон” и ул. 
„Черноризец Храбър”. 

- зелените площи зад църквата 

2. кв.Любеново - общо 20 дка. 
- градинката до кметството  
- зелените площи на ул.”Ахелой” 
- стадиона 
- зелените площи в ПСОВ  

3. кв. Дебър – общо 16 дка. 
- градинката на центъра 
- зелените площи в посока хотел ”Цариград” 
- стадиона 
- зелените площи до къща музей „ Караславов ” 

4. с. Градина - общо 5 дка. 
- градинката срещу кметството 
- зелените площи пред кафе „БИАС” 
- зелените площи до фурната 

      - зелените площи около кафе „Талисман”




