
 

Изх. № …………………………. 

Кмета на СО- район Надежда 

 гр. София 

 

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 

 

от  Валентина Тодорова Гълъбинова, председател на Земеделска кооперация „Сноп-2” 

адрес: гр. София, район Надежда, кв. Требич, Стопански двор, ЕИК 202076380 

 

за провеждане на растителнозащитни мероприятия 

 

В изпълнение на Наредба № 13/2016г. за мерките опазване  на пчелите и пчелните 

семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, 

дезинфекционни и дезинсекционни дейности  Ви уведомяваме:  

 

1. От 03.06.2020г до 06.06.2020г. от 6,00 часа. до 10,00 часа  и от 19,00часа до 

22,00 часа ще се проведе третиране  с наземна техника на култура:слънчоглед  с 

продукт за  защита 

хербицид –  Експрес 50 СГ  карантинен срок  30 дни, при доза 4 гр./дка. В 

случай на нужда антидот  по лекарско предписание.   Третирането се извършва 

срещу  широколистни плевели. 

           Подлежащи на третиране парцели  са 

- Блок слънчоглед в масив 1316,1317,138,1319, местност  Кръсто на площ 560 

дка , в землището на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и 

повече от 5км от съседно селище. 

- Блок слънчоглед в масив 1328,1330, местност Гробищата на площ 288дка , в 

землището на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 

5км от съседно селище. 

- Блок слънчоглед в масив 1359, местност  Вардаро на площ 82дка , в землището 

на кв.  Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от 

съседно селище.  

 

2.  От 04.06.2020г до 08.06.2020г. от 6,00 часа. до 10,00 часа  и от 19,00часа до 

22,00     часа ще се проведе третиране  с наземна техника на култура: царевица  с 

продукт за  защита  

хербицид – Елумис ОД  карантинен срок  - не се изисква, при доза 175мл/дка. В 

случай на нужда антидот  по лекарско предписание.   Третирането се извършва 

срещу житни и широколистни плевели. 

Подлежащи на третиране парцели  са :  

- Блок царевица в масив 1325,1326,1327,1360,1361, местност Чучулица на площ 

880дка , в землището на кв.  Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и 

повече от 5км от съседно селище. 

- Блок царевица в масив1336,1339,1340 местност Лаката на площ 440дка , в 

землището на кв.  Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 

5км от съседно селище. 

- Блок царевица в масив 1315, местност  Джангалица на площ 26дка , в 

землището на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 

5км от съседно селище. 



- Блок царевица в масив 1324, местност Чучулица на площ 90дка , в землището 

на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от 

съседно селище. 

- Блок царевица в масив 1310, местност Герена на площ 36дка , в землището на 

кв.Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от съседно 

селище. 

- Блок  в масив 1365, местност Чучулица на площ 76дка , в землището на  

кв.Илиянци ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от съседно 

селище. 

 

3. От 07.06.2020г до 10.06.2020г. от 6,00 часа. до 10,00 часа  и от 19,00часа до 

22,00 часа ще се проведе третиране  с наземна техника на култура: пшеница и 

ечемик  с продукт за  защита  

фунгицид – Буз ултра ДФ карантинен срок  28 дни, при доза 33грмл/дка и 

Нориос 25СК, карантинен срок 35дни, при доза 80мл/дка. В случай на нужда 

антидот  по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу 

вредител:септория , жълта и и кафявя ръжди, листен пригор  и фузариум. 

инсектицид-  Шерпа 100ЕК, , карантинен срок 21 дни, при доза 25мл/дка. В 

случай на нужда антидот  по лекарско предписание. Третирането се извършва 

срещу вредна житна дървенца. 

Подлежащи на третиране парцели  са :  

- Блок ечемик в масив 1347, местност Лаго на площ 40дка , в землището на кв. 

Илиянци ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от 

съседно селище. 

- Блок ечемик в масив 1342 и1338, местност Топлата вода на площ 60дка , в 

землището на кв.  Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече 

от 5км от съседно селище. 

- Блок пшеница в масив 1334, местност  Твърдако на площ 180дка , в 

землището на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече 

от 5км от съседно селище. 

- Блок пшеница в масив 1337и1338, местност Лаката на площ 220дка , в 

землището на кв. Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече 

от 5км от съседно селище. 

- Блок пшеница в масив 1307, местност Герена на площ 115дка , в землището 

на кв.Требич ,  на разстояние  1км от населеното място и повече от 5км от 

съседно селище. 

- Блок пшеница в масив 1361, местност Чучулица на площ 245дка , в 

землището на кв.Требич и кв.Илиянци ,  на разстояние  1км от населеното 

място и повече от 5км от съседно селище. 

- Блок пшеница в масив 1347, местност Чучулица на площ 153 дка , в 

землището на кв. Илиянци ,  на разстояние  1км от населеното място и 

повече от 5км от съседно селище. 

 

4. Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара 

продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на 

почвата и/или в Регистъра за ветеринарно –медицински препарати, като е 

извършена селективност спрямо вредителя на културата , съобразен с 

климатичните особености, начина на приложение , както и с оглед опазване 

на околната среда 



5. Препаратите са закупени от фирма  „Пестицид”ЕООД ,  фирма АСМ  ЕООД и        

фирма АСБО-Агро ЕООД. 

 

6.  За организиране и провеждане на третирането отговаря Валентина Тодорова    

Гълъбинова,   тел.0878340811. 

  

    7.  За изпълнител на пръскането е определен Румен Николаев Гълъбинов,  

   назначен с трудов договор. 

 

8.  Приготвянето на разтворите се извършва на работна площадка на ЗК „Сноп-2” 

в кв. Требич. 

 

 

Дата: 01.06.2020г.                                                         Подпис и печат:                                                           

 


