
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ЮЖОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН КЪМ 12.08.2019 Г. 

 

 

За периода до  12.08.2019 г. в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян са определени 

два броя инфектирани зони: 

1. Първата инфектирана зона, попада в района на ДГС-Пловдив, Дивечовъден участък 

«Бяла черква», База за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД) «Папративица». 

Дивечовъдния участък е с договор за предоставяне на стопанисването на дивеча с 

юридическо лице. Зоната е обявена със Заповед № 11-15459/31.07.2019 г. на БАБХ и е  

обозначена с табели поставени от ДГС-Пловдив.  Със Заповед № РД 11-1549/02.08.2019 г. на 

БАБХ е разпоредено умъртвяването по хуманен начин на всички диви свине в 

инфектираната зона. Загробването на отстреляните диви свине или намерени трупове на 

умрели диви свине се извършва в специално изградена яма в непосредственна близост до 

БИСД. Изграждането на същата е съгласувано от Басейнова дирекция. В оградената площ на 

БИСД «Папративица» е изграден капан за улов на дива свиня. До настоящия момент са 

отстреляни и загробени 70 броя диви свине. 

Издадена е заповед за ограничаване на достъпа на физически лица и пътни превозни 

средства в определената инфектирана зона от директора на РДГ-Пловдив. 

Извършват се непрекъснати обходи, претърсвания и наблюдения, както от служители 

на фирмата така и от служители на ДГС-Пловдив. Ежедневно в периода от 07,00 часа до 

21,00 часа, включително събота и неделя се дават дежурства от служители на ДГС-Пловдив. 

Служителите участващи в претърсванията и дежурствата са оборудвани с 

необходимото облекло и препарати за дезинфекция.   

2. Втората инфектирана зона, попадаща в района на ДГС-Доспат и ДГС-Борино. 

Зоната е обявена със Заповед № РД 11-1641/08.08.2019 г. на БАБХ. Същата обхваща пет 

ловностопански района в това число два дивечовъдни участъка отдадени за стопанисване на 

дивеча от юридически лица и три ловностопански района на ловни дружини. 

Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Доспат и ДГС-Борино, чрез 

поставяне на табели с цел  ограничаване на достъпа до горските территории попадащи в 

зоната.  

Извършват се ежедневни претърсвания  в ловностопанските райони попадащи в 

зоната от стопанисващите дивеча за наличието на трупове на умрели диви свине  или на 

такива с нетипично поведение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


