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Силна градушка е паднала вечерта срещу понеделник в община Димово. Градоносният
облак е преминал между 9 и 10 часа вечeрта без никакъв ефект от намесата на
полигоните за борба с градушката, каза за Радио “Фокус”- Видин
Тодор Илиев
, кмет на община Димово. Поражения има в шест населени места - Лагошевци, Извор,
Шипот, Костичовци, Бела и Скомля. Най-сериозно е пострадало село Шипот, където
земеделската продукция е унищожена на 100%. Ледени късове е имало и с големина на
яйце. "Това са зленчукови градини, лозя, овошни градини. Вчера е направен обход на
пострадалите населени места, проведено е заседание на общинския щаб с
присъствието на Пожарна безопасност и защита на населението-Видин. Пусната е и
заповед за комисия, която да извърши оценка на щетите", обясни Илиев. Има данни и
за нанесени поражения на автомобили , счупени стъкла, както и счупени керемиди на
къщи в пострадалите села. Следствие на бурятa има и множество паднали дървета,
счупени клони.
Днес се очаква комисия от Областната служба по земеделие и гори, която ще извърши
оценката на пораженията върху стопанската продукция. За сега е констатирано
унищожението на 120 дка пшеница на физическо лице от Шипот и около 410 дка
пшеница на друг земеделски производител. Отделно от това има сериозни поражения
на насажденията от слънчоглед и царевица, които ще се оценят от същата комисия.
Жертви на бурята са станали и беззащитните птици по полето. Има убити и ранени
щъркели. Седем са ранените щъркели, още седем със счупени крила и други рани са
изпратени в Спасителния център в Стара Загора, още две са донесени от местни
жители. За случая с щъркелите са уведомени Горското стопанство в Белоградчик,
както и РИОСВ Монтана.
Радио "Фокус" - Видин
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