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НЯМА НОВИ ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЦДП - СМОЛЯН 

 

Към 28 август 2019 година на територията на Южноцентрално държавно 

предприятие – гр. Смолян няма нова информация за положителни проби от диви свине, 

заболели от Африканска чума. До момента има обявени 7 инфектирани зони, за които 

ЮЦДП – Смолян по – рано информира, обявени със заповеди на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ). В тези зони се спазват стриктно въведените забрани и 

ограничения за достъп, както и се извършват претърсвания за наличието на умрели 

животни или такива с нетипично поведение. Дейностите по осъществяване на  дърводобив 

в инфектираните зони са спрени, съгласно указанията на Министъра на земеделието, 

храните и горите.  От страна на Държавните горски и ловни стопанства е създадена 

организация за охрана на териториите и информиране на местното население за 

ограничения достъп и прилаганите мерки за биосигурност. С цел, предотвратяване 

разпространението на силно заразното заболяване, се извършва отстрел на животни и улов 

в капани. От отстреляните и уловените диви свине се изпращат проби за изследване в 

лицензираните лаборатории.  

В  периода от края на юли към настоящия момент са отстреляни 171 броя диви 

свине в държавните ловни стопанства и в дивечовъдните участъци, стопанисвани от 

Държавните горски стопанства, а 93 броя са уловените в капаните животни. В 

дивечовъдните участъци, отдадени за стопанисване на юридически лица, за същия период 

са остреляни 35 броя животни. Извършва се отстрел и от ловците от ловните дружинки на 

територията на ЮЦДП – Смолян, като за горецитирания период са отстреляни общо 209 

броя диви свине. Ловните дружини от Област Смолян са отстреляли 94 броя диви свине, от 

Област Пазарджик - 44 броя, от Област Пловдив – 65 броя, и от  Област Кърджали – 6 

броя.  

С цел осигуряване на по-обстойна информация в периода 20-22 август 2019 г. 

директорите на Държавните горски и ловни стопанства проведоха срещи с представители 

на ловните дружинки по места, в които присъстваха общо над 500 ловци. Основните 

дискутирани теми бяха свързани с необходимостта от намаляване на числеността на 

дивата свиня в районите на ловните дружини, начините за вземане на пробите за АЧС от 

отстреляно животно и действията при открит труп на дива свиня. Напомнено бе на 

ловците, че за всяко отстреляно от тях животно се заплаща сума в размер на 50,00 лева, 

както и че може да им бъде предоставена дървесина от Държавните горски и ловни 

стопанства за изграждането на капани и други съоръжения.  

 

  




