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УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 
 

От Община Белене, БУЛСТАТ 000413579, ул. “България” № 35 
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни мероприятия 
 
 

 В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за опазване на пчелите и пчелните 
семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и 
дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: 

 1. На 30.04.2018 г., от 6.00 до 10.00 часа ще се проведе авиационно третиране 
на тополи, върба, аморфа и др. с препарат „Микрозин” – 6 200 дка при доза 6мл/дка с 
карантинен срок 24 часа. В случай на нужда, антидот /противоотрова/-симптоматично 
лечение по лекарско предписание. 

 Третирането се извършва срещу вредител - комари. 
 2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както 

следва: 
2.1. Остров “Щуреца”, покрай енерговлака, до площадката на АЕЦ - 

Белене/1500 дка/; 
2.2. Района на плажа, покрай дигата до ХТК/2400 дка/; 
2.3.Част от остров “Магареца”/300 дка/; 
2.4.Част от остров „Персин” - /2000 дка/. 

 3.Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане 
на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата 
и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност 
според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на 
приложение, както и с оглед опазване на околната среда. 

4. Препаратът е доставен от „Д.Д.Д.-1” ООД, със седалище и адрес гр. София, 
представлявано от Румен Любомиров Стойков, съгласно Договор 94-Д-439/16.04.2018 г. 
Сертификат за качество: № 0728D, Ref. Delivery Note/DDT:8180000280/13.03.2018 г.  

 
5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Иван 

Александров Бернардов, тел. 0889430349, съгласно сключен договор. 
6. За изпълнител на пръскането е определен със сключен договор фирма ”Д.Д.Д.-

1”ООД, със седалище и адрес гр. София, представлявано от Румен Любомиров Стойков. 
 Авиационен оператор – Спиридон Марков Христов с ЕГН: ********69, л. к. 

№*********, издадена на **.**.**** г. от МВР – *****;  мобилен тел 0888905221. 
 
 7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна 

площадка,  в местността, 
.”Под АЕЦ”. 
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 ЗАБЕЛЕЖКА: При неподходящо време, третирането ще се извърши в 

последващи дни с благоприятни климатични условия до 04 май 2018 година включително. 
 
 

 
 
 
 
 

    
   
 
 
                               КМЕТ:    /п/    

                                                                                        /МИЛЕН ДУЛЕВ 
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