От 33 до 35 лева е цената на кубически метър дърва в "Горско стопанство" - Белоградчик
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От 33 до 35 лева е цената на кубически метър дърва в "Горско стопанство" Белоградчик. Цената на дървата не е променяна от миналата година, каза за радио
“Фокус”- Видин Мая Костова, директор на "Горско стопанство" - Белоградчик.
По-маломерните и с по-лошо качество дърва се продават на по-ниска цена, а тези с
по-добро качество са около 35 лева. Костова заяви, че цената е достъпна и не е
проблем за местното население да се снабдява с дърва. Местното горско стопанство
усвоява 30 хиляди кубически метра дърва, сключени са договори с фирми за отдадена
продажба на 20 хиляди кубически метра дърва. "Фирмите са главно от Белоградчишкия
район, но работим и с фирма от Плевен. Дъбовата дървесина, зимният дъб, цер, бук и
габър се използват за целулоза и за огрев. Вече има пазар на иглолистната дървесина
заради работещата фабрика за хартия. През последните 2 години тя нямаше
реализация. Преди кризата се търсеше иглолистна дървесина от строителството, но
застоят рефлектира и върху нашия пазар", подчерта Мая Костова. През миналата
седмица през почивните дни са регистрирани два пожара в района на община Ружинци село Плешивец и в Димовска община - село Шипот. Мая Костова уточни, че двата
пожара са възникнали след почистване тревната маса от ливадите. Стопаните са
оставили огъня да гори и вследствие на силния вятър той се разпалва отново. Двата
района граничат с горски фонд, но няма засегнати горски масиви. Пожарите са
овладяни от пожарната служба в Белоградчик, в потушаването на огъня са включени и
гасаческите групи от двете села. "Горско стопанство" - Белоградчик разполага с
противопожарен автомобил, който е много маневрен. Много от недобросъветстните
земеделци са от региона, но за съжаление не можем да ги санкционираме. Те
заслужават сериозни санкции, защото предизвикват щети на горските масиви", каза в
заключение Костова. радио "Фокус" - Видин
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