
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ЮЖОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН КЪМ 09.09.2019 Г. 

 

 

От началото на месец септември до днешна дата 09.09.2019 г. са обявени две нови 

инфектирани зони в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян с които общия брой на зоните в 

района на предприятието става 9 броя. 

 

Обявените две нови зони са както следва: 

 Първата инфектирана зона обхваща территории от Област Смолян и от Област 

Пазарджик и попада в района на ДГС-Михалково, ДЛС-Извора и ДЛС-Борово. Зоната е обявена 

със Заповед № РД 11-1827/03.09.2019 г. на БАБХ. Същата обхваща пет ловностопански района 

в това число един държавен ловностопански район, три предоставени ловностопански района 

към ловно сдружение-Девин и един предоставен ловностопански район към ловно сдружение –

Пещера.  

Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Михалково, ДЛС-Извора и ДЛС-

Борово, чрез поставяне на табели с цел  ограничаване на достъпа до горските территории 

попадащи в зоната.  

Издадени са заповеди от РДГ-Смолян и РДГ-Пазарджик за ограничаване на достъпа до 

горската територия попадаща в  инфектирананата зона. 

 

 Втората инфектирана зона обхваща территории от Област Смолян и от Област 

Пловдив и попада в района на ДГС-Хвойна, ДЛС-Кормисош, ДГС-Асеновград и ДГС-Пловдив. 

Зоната е обявена със Заповед № РД 11-1836/04.09.2019 г. на БАБХ. Същата обхваща седем 

ловностопански района в това число един държавен ловностопански район, три предоставени 

ловностопански района към ловно сдружение-Чернатица, с.Хвойна и три предоставени 

ловностопански района към ловно сдружение –Асеновград.  

Инфектираната зона е обозначена от страна на ДГС-Хвойна, ДЛС-Кормисош, ДГС-

Асеновград и ДГС-Пловдив, чрез поставяне на табели с цел  ограничаване на достъпа до 

горските территории попадащи в зоната.  

Издадени са заповеди от РДГ-Смолян и РДГ-Пловдив за ограничаване на достъпа до 

горската територия попадаща в  инфектирананата зона. 

 

 Дейностите по осъществяване на  дърводобив в посочените инфектирани зони са 

спрени.  От страна на ДГС/ДЛС е създадена организация за присъствие на служители на  

стопанствата с цел информиране и спиране на достъпа на местно население, както и на други 

преминаващи хора нямащи отношение към претърсванията в горе цитираните инфектирани 

зони. 

Извършват се претърсвания  в ловностопанските райони попадащи в зоните от 

стопанисващите дивеча за наличието на трупове на умрели диви свине  или на такива с 

нетипично поведение. 

 


