ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ЮЖОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН КЪМ 13.08.2019 Г.

След издаването на Заповед № РД 48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието,
храните и горите до настоящия момент са изградени нови 32 броя капани за улов на дива
свиня в държавните ловностопански райони, дивечовъдните участъци (ДУ) стопанисвани от
Държавните горски стопанства (ДГС) и в дивечовъдните участъци отдадени за стопанисване
на юридически лица (ЮЛ). Така общия брой на селективните капани за улов на дива свиня в
посочените ловни райони в обхвата на ЮЦДП-Смолян е 86 броя. Предстои изграждането на
още капани за улов на дива свиня в ловностопанските райони с по-голям запас на този вид
дивеч.

В периода от 29.07.2019 г. до 12.08.2019 г. са извършени 497 броя наблюдения и
претърсвания в държавните ловностопански райони, дивечовъдните участъци стопанисвани
от ДГС и ДУ отдадени на ЮЛ и са отстреляни 178 броя диви свине, в т.ч.:
-75 броя (отстреляни и загробени) в инфектираната зона в ДГС-Пловдив База за
интензивно стопанисване на дивеча(БИСД) „Папративица”;
-93 броя в държавните ловностопански райони и дивечовъдните участъци
стопанисвани от ДГС;
-10 броя в ДУ отдадени за стопанисване на дивеча от ЮЛ .
За същия период в капаните за улов на жив дивеч са уловени 23 броя диви свине.

Извършва се отстрел, чрез провеждането на индивидуален лов и в предоставените
ловностопански райони на ловните дружини, като за периода от 29.07.2019 г. до 12.08.2019 г.
са отстреляни 100 броя диви свине, а именно:
-ловни сдружения в Област Смолян – 48 броя;
-ловни сдружения в Област Пазарджик – 10 броя;
-ловни сдружения в Област Пловдив – 38 броя;
-ловни сдружения в Област Кърджали – 4 броя.
За цитирания период в предоставените ловностопански райони в обхвата на ЮЦДПСмолян са извършени 593 броя претърсвания и наблюдения за трупове на умрели диви свине
или на диви свине с нетипично поведение.

За периода до 12.08.2019 г. във всички ловностопански райони са намрени 17 броя
трупове на дива свиня. От тах има установени 2 броя положителни проби за заболяването
африканска чума по свинете (АЧС), 4 броя са отрицателните проби и за 11 броя се изчаква
резултат за АЧС.
От всички отстреляни диви свине или намерени трупове на диви свине се вземат и
изпращат проби за АЧС.

