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 Бугарска је саопштила да је спремна да појача патроле и заврши ограду дуж југоисточне
границе са Турском у покушају да задржи евентуални нови прилив миграната.

  

  Софија ову поруку упућује у тренутку када је Турска у одвојеним споровима са
Бугарском и ЕУ, што буди забринутост да би Анкара могла да дозволи навалу
тражилаца азила преко граница, примећује АФП.   

"Спремни смо да заштитимо границу земље на начин који нам закон омогућује", рекао је
бугарски министар одбране Стефан Јанев током посете пограничном граду Мало
Трново.

  

Он је навео да ће још 24 километра заштитне ограде бити спремно до маја месеца,
додавши да је неколико стотина пограничних полицајаца и још 200 војника послато у
патроле дуж границе, иако се и даље региструје много мањи број миграната у поређењу
са прошлогодишњом ситуацијом.

  

Бугарска је гневна због отворене подршке коју Турска пружа партији турске мањине у
тој земљи под називом Дост, а која први пут учествује на општима изборима у Бугарској,
наводи француска агенција.

  

Софија је оштро критиковала Анкару због тога што позива бугарске грађане који живе у
Турској - а којих има око 200.000. - да гласају за Дост, и тај потез је назвала "директним
мешањем у бугарска унутрашња питања".
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Влада у Софији позвала је у четвртак на разговор турског амбасадора, а такође је
позвала на консултације свог изасланика у Турској.

  

Истовремено, Анкара је у ширем спору са ЕУ након што је неколико њених чланица
спречило турске министре да држе скупове у њиховим градовима уочи априлског
турског референдума о проширењу овлашћења председника Реџепа Тајипа Ердогана.

  

Као резултат, Анкара је запретила окончањем споразума који је 2016. постигла са ЕУ у
циљу смањења прилива миграната у Унију, што би могло да постане велики проблем за
Бугарску, која са Турском дели границу дугу 270 километара и могла би се прва наћи на
удару новог мигрантског таласа, закључује француска агенција.

  

Бугарска је прошле године подигла ограду са бодљикавом жицом у дужини од 200
километара како би зауставила прилив сиријских, агванистанских и других миграната.

  

(Танјуг)
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