14 000 дка общински гори са унищожени в землището на община Бойница от гъсеница
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Гъсеница – гъботворка унищожи 14 000 дка общинските гори и част от частните в
землището на село Бойница , каза за Радио “Фокус”- Видин Анета Генчева, кмет на
Община Бойница. Тя посочи, че е кандидатствала за отпускане на средства, за да се
предприеме пръскане срещу гъсеницата. „Кандидатствах за отпускане на 56 000 лв. от
междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски
съвет. В момента Община Бойница е в бедствено положение. Тази гъсеница вече е
унищожила 14 000 дка гора, но има вероятност да влезе и в населените места”, обясни
кметът на Община Бойница Анета Генчева. С гъсеници е постлан пътя към Бойница, а
дърветата са напълно обезлистени. Според Генчева ако не се предприемат мерки
дърветата ще загинат. „Най-страшното е , че с вятъра болестта се пренася и на
съседни територии. И ако сега са необходими 56 000 лв., за да се спре това нашествие,
догодина болестта по дърветата ще стигне до Плевен и тогава ще са необходими 2
млн.лв”, категорична е Генчева. Имало е вече заседание при областния управител,
изпратено е искане до Министерския съвет, но отпуснати средства няма. „Разбирам, че
сега е много трудно – старото правителство очаква до дни да си тръгне, ново
правителство няма избрано, но гъсениците не чакат, те съсипват гората”, категорична
е Генчева. Тя посочи, гъсениците вече нападат и дърветата в населените места.
„Според закона всеки собственик – държавното горско стопанство, общината, частните
собственици, трябва да се погрижат за горите си и да ги напръскат. Горското
свършиха това, защото имат средства. 56 000 лв за
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Община Бойница
- най-малката община в страната – това е непосилна сума. Собствениците на гори също
нямат средства за да осигурят растителната защита на горите си. В Северозападна
България доходите ни са отчайващо ниски, от къде хората да извадят пари”, заяви
кметът на
Община Бойница
. Анета Генчева заяви, че ще продължи да търси средства за да спаси общинската
гора.
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