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Изх. № РД 08-01-799/13.05.2021 г. 
 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

              Община Вълчи дол съобщава на собствениците на пчелини и пчелни семейства, че 
ДП „НКЖИ”, УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА 
ДЕЙНОСТ (УДВГД) – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ще проведе обезтревяване на площите между 
пероните и в гърловините в посочените железопътни гари, представляващи част от 
железопътната инфраструктура с препарат Клиник 36 СЛ, съгласно одобрения ПЛАН-
ГРАФИК: 

 
№  

 
Общински 

център 

 
Ж.п. гара 

Месец и дата на третиране на площите 

май юни август 
 

септември 

1. Варна  
 

Варна  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
Тополите  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

2. Белослав  
 
 

Езерово  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
Белослав  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

Варна ферибот 28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

3. Девня  
 

Повеляново  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
Девня  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

4. Вълчи дол Вълчи дол 28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
5. Добрич  

 
Добрич  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
Добрич-север 28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

6. Суворово  Суворово  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
7.  Ген. Тошево Кардам  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
8. Дългопол  

 
 
 

Величково  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 
Дългопол  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

Комунари  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

9.  Аврен  
 
 
 

Разделна  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

Синдел разпр. 28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

Юнак  28.05.2021 г. 15.06.2021 г. 26.08.2021 г. 23.09.2021 г. 

 Препаратът Клиник 36 СЛ е продукт за растителна защита, листен, системен 
хербицид, с активно в-во глифозат под формата на разтворим концентрат и категория за 
употреба – непрофесионална, с карантинен срок 21-30 дни и доза 300/700 мл/дка.  

В случай на нужда антидот (противоотрова) няма, специфичен антидот – лечението е 
симптоматично. 
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 Препаратът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за 
растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на 
ветеринарномедицинските препарати, като е извършена селективност според вредителя на 
земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на 
приложение, както и с оглед опазване на околната среда. 

 Клиник 36 СЛ за растителна защита е разрешен за употреба в Р България с 
Удостоверение за разрешаване прилагането на пазара и употребата на продукти за 
растителна защита на МЗХГ № 01208-ПРЗ-2/04.07.2016 г.  

Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.  
 За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: 
инж. Стоян Стоянов – Механик, ревизор вагони в РП Енергосекция-София, мобилен телефон 
0896 188 139. 
 За изпълнител на пръскането е определен: 
инж. Любомир Любчев – Началник РЦ-Варна, мобилен телефон 0887 670 548. 
 Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работни площадки в 
съответните гари, съгласно Инструкция/Указания за употреба с Клиник 36 СЛ. 
 План-графика подлежи на промяна при лоши метрологични условия. 
                                                                                                           
 
 


