
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ II ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВИ© ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО66

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,етаП: dgs.smiadovo(5)dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

З А П О В Е Д

№ РД 197 
гр.Смядово, 16.07.2018 г.

На основание писмо № 91 -  873/09.07.2018 год. на Заместник- министъра на 
земеделието, храните и горите относно предприемането на допълнителни превантивни 
мерки за предотвратяване навлизането и разпространението на болестта Африканска 
чума по свинете и Указания с per. индекс 3719/11.07.2018 г. на Директора на „СИДП“
ДП гр. Шумен..

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Определям ~с-/\ Я, :ност - ловен надзирател за отговорно лице, което 
да обработва ходовата част на витгчки автомобили и пътни превозни средства с 
пръскачка с разтвор на дезифектант при влизане и напускане на територията на ДДУ 
„Веселиново“, попадащ в териториалният обхват на ТП „ДГС Смядово“.

2. Определям КГП „Цонкова барака“ за обект на който да бъдат поставени вани с 
дезифекционен препарат в които всички служители и ловци задължително при влизане 
и напускане на ДДУ да дезинфекцират обувките си.

3. Забранявам внасянето на храна(месо, сурови колбаси и храни от животински произход) 
при организирани ловни мероприятия, поради възможността за пренасяне на заразата.

4. Забранявам вноса на ловни трофеи, кожи и кости от територии извън териториалния 
обхват на дейност на стопанството.

5. Забранявам изнасянето на трупове на отстреляни диви свине преди да бъдат изследвани 
и с доказани отрицателни проби за вируса на АЧС и трихинелоза от териториалния 
обхват на ТП „ДГС Смядово“.

6. Забранявам изнасянето на умрели диви свине или на части от тях преди да бъдат 
изследвани и да са с доказани отрицателни резултати за АЧС и трихинелоза от 
територията на ТП „ДГС Смядово“.
В случай, че бъдат намерени трупове на диви свине от лица, посещаващи ДГТ на 
територията на стопанството, същите следва незабавно да информират служителите на 
стопанството или да подадат сигнан на телефоните: 05351/22-80 или 112.

7. Всички трупове на диви свине (отстреляни или намерени) се регистрират под пореден 
номер и място на което са били открити при съхраняването им в стопанството. При 
установен положителен резултат на пробите, труповете да се обезвреждат под контрола 
на БАБХ след което цялото помещение в което се е съхранявало заразеното животно да 
бъде почистено и дезинфекцирано.

8. Определям КГП „Цонкова барака“ за обект на разфасоване и първична обработка на 
дивеча от територията на ТП „ДГС Смядово“ при стриктно спазване на следните 
указания:

8.1. Отстреляните диви свине да се транспортират в непропускаеми чували за да се 
изключи възможността от разпространение на инфекциозен материал.
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8.2. При разфасоването да се използват отделно облекло и инструменти, които не се 
изнасят от пункта за преработка.

8.3. Вътрешните органи на отстреляните диви свине да се съхраняват в контейнери 
до излизане на резултатите от изследванията, като същите се унищожават под 
надзор на ветеринарен лекар.

8.4. Контейнерите посочени в т.8.3. следва да бъдат почиствани и дезинфекцирани 
след всяка употреба.

9. Отговорното лице, посочено в т.1 от настоящата заповед следва да следи за 
дезинфекцирането на крайниците на всички ловни кучета, участващи в организирани 
ловни мероприятия на територията на стопанството.

10. Забранявам подхранването на дивеч с фураж, добит извън територията на Република 
България и в диапазон от десет километра на границата с Румъния и Сърбия.

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на 2-А.Д, b j  / \А  
Заместник-директор на ТП „ДГС Смядово“. '---------— ——

Копие от настоящата Заповед да се връчи на лицата стопанисващи ДДУ на 
територията на ТП „ДГС Смядово“ за сведение.

Заповедта да се публикува на сайта на ТП „ДГС Смядово“.

Препис от настоящата Заповед да се връчи на Кмета на Община Смядово, която 
да бъде поставена на видно място в административната им сграда.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работници и служители 
при ТП „ДГС Смядово”.

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“
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