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

т^л. централа 086/811 610

Община АЛФАТАР

В х,./И зх . ....................
Д а т а : .......... ч к М м ...................

на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите 

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Община Алфатар уведомява жителите на гр. Алфатар и с. Цар Асен, че постъпи 

уведомително писмо с Вх.№ 1659/ 19.06.2020г. от Кирил Димитров Василев, управител на ЕТ 

„Кидима- Кирил Димитров”, БУЛСТАТ 118037523, за извърш ване на третиране на

слънчоглед с назем на техника със следните препарати:
- Бор /листен тор/ при доза 100 мл/дка. Карантинен срок 15 дни.
- Пикгор/фунгнцид/ при доза 50 мл/дка. Карантинен срок 15 дни

Т ретирането ще се извърш и в периода, както следва:

- 23.06.2020 г. от 21:00 часа до 10:00 часа на 24.06.2020 г.

- 24.06.2020 г. от 21:00 часа до 10:00 часа на 25.06.2020 г.

- 25.06.2020 г. от 21:00 часа до 10:00 часа на 26.06.2020 г.

Подлежащи на третиране са масивите в местностните в землището на гр. Алфатар, 

както следава:

-  масив 00415-432 в местност „Бостанлъка” с площ от 1 500,000 дка; отстоящи от 

гр. Алфатар на 3 км, отстояние от съседното селище с. Бабук на 4 км, дата на 

третиране: от 23.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

-  масив 00415-269 в местност „Целените” с площ от 850,000 дка; отстоящи от 

населеното място на 3 км, отстояние от съседното селище на 4 км, дата на 

третиране: от 23.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

В случай на нужда от антидот (противоотрова) да се приема по лекарско предписание.
Отговорно лице за организиране и провеждане на дейностите е Димитър Кирилов 

Димитров, телефон 0888614389.
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