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Бедняшкото МВР ще инвестира във видеонаблюдение на западната ни граница със
Сърбия в района на Гранично-полицейски участък-Брегово. Ако не вярвате прочетете
ТАЗИ СТАТИЯ
.
ГПУ-Брегово охранява участък от държавната граница /ДГ/ на Р. България с Р. Сърбия
/външна граница на ЕС/ с обща дължина 92.339 км. /от гранична пирамида /ГП/ № 1 устието на р.Тимок до ГП № 179 - землището на с.Подгоре, община Макреш/. От общата
дължина – 74.939 км. са сухоземен участък и 17.400 км. речен участък по р.Тимок.
Зоната за отговорност на ГПУ-Брегово включва и гранична зона /територия с
дълбочина 15 км., измервана от линията на ДГ/. Площта на обслужваната от
ГПУ-Брегово територия е 5560.17 км2.
Тази площ ще се охранява с камери разположени на три гнезда и това ще струва 1
милион евро. Ако това не е малоумие здраве му кажи.
Няма по-добра охрана от живата и не го твърдя аз, а фактите през годините. Ако
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границата ни се охраняваше с камери през студената война половината население в
България да е изчезнало.
Управлението на МВР знае ли какво се случва по границата ни със Сърбия и изобщо
някой ходил ли е на самата граница.
Същото това управление знае ли колко гранични полицаи охраняват границата и как я
охраняват. На един наряд се падат много, много километри и наряда е пеш-патрул или
пеша в пресечена местност със стръмни наклони, труднодостъпни райони и ред други
препятствия. Джиповете наречени високопроходима техника са - Land Rover Defender
(на 15г.) и Лада Нива (на 20+г.). За тях бензин или нафта рядко има и ако има е
недостатъчна за нормално предвижване. Повечето от тези джипове са счупени и пред
разпад. Няма смисъл да обяснявам, че нямат и подходящи гуми и за кален терен. Ако
нещо се счупи или изгори крушка полицаите плащат от заплатата си защото "Пари няма",
но има за камери и подобни глупости. Същите обикалят в автосервизи при познати, за
да им поправят повредата за без пари или възможно най-малко понеже се плаща от
самите полицаи. Обикалят гумаджии, да им сменяват гумите на приятелски начала само
и само да се предвижват с тези "съркофази" защото, този дето не е бил граничар не
знае как се дават наряди.
Общо взето една пълна пародия или КЛОШАРИЯ.
Няма смисъл да споменавам, че полагащите им се пари за дрехи и обувки ги няма. Ако
гониш нелегални емигранти и си скъсаш панталоните така ще ходиш, като Гаврош.
С тези два милиона лева могат да се назначат още полицаи и да се купят джипове и
друга проходима техника за охрана на границата, а не с тези камери.
Как ще работят самите камери ? С топлинен и обемен датчик или ще предава в реално
време. Така или иначе ще трябва да се назначат поредните канцеларски паразити, за да
наблюдават камерите и да кординират граничните наряди или общо казано една малка
централа, като телефон 112. Предполагам, че ще трябва да са офицери или така
наречените "висшисти" със стартова заплата от 1000лв. Три смени по осем часа и тн.
А поддръжката на камерите оторизирана фирма ли ще я прави или на някой наш човек
близък до управлението на МВР да не бие на очи.
От сега мога да кажа, че обществената поръчка ще спечели "наш човек" и ще има
връщане на комисионна и така някой ще спечели едни чисти и лесни пари, ще замажат
очите на европейските кретени и ще излезете пред обществото, като загрижени за
границите ни.
Бъчварова знаеш ли, че малко преди влизането ни в Първата световна война същата
тази граница е била на същото дередже и от тогава идва много точен израз- Празна
раница не пази граница
, който важи и днес 100 години по късно. Богата държава сме, защо да ни си купим
няколко камери за два милиона лева.
Тези камери ако проработят ще снимат : дърварите режещи масово горите, ловджии,
диви прасета, диви котки, гъбари, шипкари, билкари и мен обикалящ по-границата в
търсене на стари гранични постове... за два милиона лева толкова.
//
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