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Данъчните промени бяха
приети без никакви разчети
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Пакетът с данъчни промени за догодина бе гласуван на
първо четене от парламентарната бюджетна комисия без
никакви разчети за ефектите,
които ще има за хазната и данъкоплатците. Най-значимата промяна, която ще засегне
най-много хора, е новата формула за изчисляване на данъка
за колите от догодина. Тя трябва да доведе до по-високо об-

лагане на старите автомобили
и да намали данъка за новите,
които отговарят на най-високи
екологични стандарти.
По данни на КАТ над 65%
от автомобилния парк в страната е на възраст над 15 години. Извинението за липсата
на разчети бе, че няма яснота какви конкретни ставки на
облагане ще избере всяка една община.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Борисов
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„Джи Пи Груп“:
защо точно сега?

Още - на 2-а стр.

На 9-а стр.

2000 нелегални мигранти са прескочили
оградата на границата за 6 месеца
МВР хваща повече от половината нарушители чак във вътрешността на страната
САМУИЛ ДИМИТРОВ, ТЕОДОРА СЛАВЯНОВА

Оградата по границата с Турция и засилената
охрана от полиция и военни не могат да спрат
мигрантите, които влизат незаконно у нас, показва статистиката на МВР.

Н

а браздата явно има
опашка от преминаващи - през последните шест месеца у
нас са арестувани близо
2000 чужденци, а броят
им расте, става ясно от
данните. В огромната си
част - 1142-ма, те са задържани във вътрешността
на страната, но дори хванатите близо до браздата
са преодолели бодливата
СНИМКА: EPA/БГНЕС
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Държавният
секретар
на САЩ Майк Помпео
разговаря в Рияд със саудитския
престолонаследник принц Мохамед
бин Салман. Помпео е в
Саудитска Арабия заради
изчезването на Джамал
Кашоги, колумнист на в.
„Вашингтон пост“, който е в неизвестност от
2 октомври, когато отива в саудитското консулство в Истанбул.

Подробности на 8-а стр.,
коментар на 14-а стр.
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тел. Очевидно е, че всички
те са успели да преминат
през уж строго охраняваната гранична бразда. А със
сигурност има и нелегално
преминаващи, които избягват ареста и стигат безпрепятствено до Западна Европа. Повечето нелегални
имигранти са от Ирак и
Афганистан.
Статистиката на МВР за
тази година доста сериозно

се разминава с твърденията на управляващите за
нулев натиск по границата. През юни премиерът
Бойко Борисов се кълнеше, че у нас може да се
влезе само през граничните пунктове. Данните на
МВР обаче сочат тъкмо
обратното - оттам се влиза
най-рядко. Миналия месец
77 от общо 98-те хванати
на вход са задържани на
зелена граница.
През април полицията е
арестувала 148 граждани
на трети страни. Почти
половината от тях - 70, са
установени едва след като
се влезли у нас. Как са ус-

пели да преминат границата не става ясно, но през
следващите месеци тези
случаи са все повече. През
август броят им вече е 311
от общо 458 задържани, а
месец по-рано - 169 от 277.
Последните публикувани
данни за септември сочат
общо задържани 464 души.
293 от тях са арестувани в
страната. През май и юни
се регистрира понижение
и на общия брой задържани, и на заловените във
вътрешността на страната. Процентът им обаче е
все така голям. През май
например са арестувани
общо 106 души. Повече

от половината от тях - 64 във вътрешността на страната. През юни арестуваните са 108, 47 - далече от
границата.
Основната цел на незаконно влезлите у нас си остава бързото преминаване
на страната, потвърждава
статистиката. През септември при опит да излязат
през сръбската граница са
задържани повече хора,
отколкото на турската. Едновременно с това продължават и масовите бягства
от общежитията на агенцията за бежанците. От
началото на годината там
са настанени 1166 души.

Избягали са 1032-ма. Единици са тези, които остават. Само за септември са
приети 282-ма, а в графата
„самоволно напуснали“ са
отбелязани 264-ма. Отчита
се и много нисък процент
на запълване на домовете
на агенцията - за септември 10.9%, или 566 души.
Единственият начин бежанците да бъдат задържани
у нас е, ако са арестувани.
В домовете на дирекция
„Миграция“ към МВР, които са от затворен тип, през
септември има 418 човека,
което е почти 60% от общия капацитет.
(Продължава на 4-а стр.)

