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МЗ наложило ликвидиране
на свинете и в зони без чума
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Действията на българските
власти във връзка с африканската чума по свинете продължават да будят съмнения.
Вчера стана ясно, че дори
на места, които не попадат в
20-километровата
санитарна
зона, хората са принуждавани
да избиват животните в стопанствата от тип заден двор.
Такъв е случаят в мездренското
село Брусен. Вчера министъ-

рът на земеделието Десислава
Танева обясни, че решението
не противоречи на правилата
и дори е практика и на други
места в страната. Земеделската
министърка заяви, че няма нови регистрирани огнища на болестта. Последното огнище при
домашна свиня било открито в
средата на август. Продължават
обаче случаите на открити болни диви свине.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Властта

си рисува
срамен автопортрет
в медийните подобия
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Мигрантите в България
се увеличиха с 81.7%
МВР отчете ръст на задържаните нелегално пребиваващи
у нас, а центровете за бежанци са почти празни
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Докато премиерът Бойко Борисов обяснява, че няма
никакъв бежански натиск върху България, защото се
е разбрал с турския президент Ердоган по въпроса,
според официалните статистики на МВР нелегалните
мигранти у нас са се увеличили близо два пъти. При
това става дума само за задържаните от органите
на реда, а не за тези, които продължават да минават
безпрепятствено през страната или пък да се разхождат необезпокоявани във вътрешността й.
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рез юли са задържани общо 298
граждани на трети страни, от които 27
на вход, 60 - на изход
СНИМКА: МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
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Мнозина откликнаха на
призива на „Правосъдие
за всеки“ за протест срещу единствения кандидат за главен прокурор
Иван Гешев. Не се мина
без провокации обаче пред Съдебната палата
в столицата се събраха
още два митинга - единият в защита на Гешев,
организиран от ПИК, а
другият - от приятели
на отстранения кмет на
Галиче - Цонко Чоков.
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без регистрация и 211,
които пребивават незаконно във вътрешността
на страната. Броят им е
с 81.7% по-голям в срав-

нение с предходния месец
(164 лица), пише в Месечна информация относно миграционната обстановка в България за юли
2019 г. Това са последните
данни в сайта на МВР, но
тенденцията вероятно се е
запазила и през август.
Според справката през
януари-юли 2019 г. са задържани общо 1256 граждани на трети страни.
От тях на входа на държавната граница – 253,
на изхода без регистрация – 261 и установени
в незаконен престой във

вътрешността на страната 742 лица. Спрямо
общия брой на задържаните през същия период
на 2018 г. (995) се отчита
увеличение с 26.2%.
В същото време Нова тв показа клипче, на
което с надпис България
и емотикон усмивка се
вижда дълга опашка от
мигранти, които се катерят по стълба, за да преминат ограда, за която
се твърди, че е тази по
българо-турската граница. Телевизията изрично
отбеляза, че от Гранична

полиция не са пожелали
да коментират, но не са
отрекли, че става дума за
нашата граница.
Вътрешният министър
Младен Маринов също
отчете ръст в опитите
за нелегално преминаване на българо-гръцката
граница и свърза това с
усложняването на ситуацията в Близкия изток
и Турция. „Следим процесите в Турция. Виждате какво се случва. За
съжаление тези процеси
не зависят само от нашето желание. Те са по-

глобални и, естествено,
когато има раздвижване
и някакви притеснения,
ние сме длъжни да вземем мерки. Наистина
българо-турската граница се охранява добре.
Има изградени съответни съоръжения, но имаме проблем със сухоземната граница с Гърция.
Поради тази причина
сме дислоцирали допълнително командировани
сили, така че да можем
да пазим сигурността на
границата.
(Продължава на 2-а стр.)

