
ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7570 гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров"№ 6

телцентрала 086/811 610

Община АЛФАТАР

Вх. /  Изх. № ,i_ --------
Дата

на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.0$.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и 

пчелните семейства or отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 
дезинфекционни и дезинфекционни дейности.

Община Алфатар уведомява жителите на гЬ. Алфатар, че постъпи уведомително писмо с

Вх.№ 2641/ 26.10.2020 г. от Марин Стоянов Стайков, управител на ЕТ „Марин Стайков”,

БУЛСТАТ 118019963, за извършване на третиране на пшеница с наземна техника със
следните препарати:

Афикар /инсектицид/ при доза 25 гр./дка, Карантинен срок -  21 дни.

Третирането ще се извърши в периода, както следва:

- на 29.10.2020 г. от 20:00 часа до 10:00 часа на 30.10.2020 г.

Подлежащи на третиране са масивите /местностите/:

-  масив №172 в местност „Под лозята”; с площ от 95 дка; отстоящи от: гр. Алфатар 

на 1км.

-  масив №37/38 в местност „Ченгене сарай”; с площ от 204 дка; отстоящи от: гр. 

Алфатар на 1 км

-  масив №22/23 в местност „Кален блок”; с площ от 150 дка; отстоящи от: гр. 

Алфатар на 3 км.

-  масив №57/58/59 в местност „Узуцджа”; с площ от 31 дка; отстоящи от: гр. 
Алфатар на 1км.

-  масив №157 в местност „Еникьовско”; с площ от 35 дка; отстоящи от: гр. Алфатар 
на 1км.

-  масив №81 в местност „Чеенева шума”; с площ от 260 дка; отстоящи от: гр. 
Алфатар на 5 км.

-  масив №47 в местност „Денев дол”; с площ от 45 дка; отстоящи от: гр. Алфатар на 
1км.

-  общо 810 дка
В случай на нужда от антидот (противоотрова) да се приема по лекарско предписание. 

Отговорно лице за организиране и провеждане на дейностите е Марин ^ т о я н ^  Стайков, телефон 
0894688699.
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