Verba volant, scripta manent*

Уважаеми колеги и приятели!
Повече от година продължаваме да се борим с проблемите, тежащи
върху служителите и самата система на МВР. За това кратко време
бяхме принудени от обстоятелствата непрестанно да израстваме
и да намираме нови форми за противодействие на смазващото равнодушие, безсмислените промени и влошаващите се условия на труд
и професионална реализация.
И днес, след всички победи и поражения, с които създадохме историята на нашата Федерация и изковахме организацията със стоманения чук на желанието ни за достоен живот в огъня на борбата,
нашите искания все още не са удовлетворени.
Докато нашата организация печели все повече партньори в Европа и на Балканите, нашите ръководители се опитват всячески да ни
внушат, че трябва да мълчим, да не се месим, когато ни мачкат, и да
търпим безропотно, когато ни унижават и наказват безпричинно.
Дойде времето, в което трябва да заявим по нов начин нашите
искания и проблеми, да запишем нашите победи и поражения, да обогатим формите за информация и комуникация във Федерацията,
защото писаното остава.
Тук, в първия брой на нашето списание “Федерация”, заявяваме, че
няма да мълчим и да търпим, а ще даваме трибуна на всички наши
проблеми, ще изобличаваме всяка несправедливост и ще търсим
сметка на виновните за това, ще пишем истината, само истината
и нищо друго освен истината! От огъня на битките, които водихме,
за да защитим свещените човешки права, се роди и нашата програма за действие, която ще следваме неотклонно.
Да си пожелаем на добър час в това начинание и нашето списание
да стои достойно до другите печатни издания в България! Защото
достойнството е състояние на духа на човека, а не на заеманата
длъжност или придобитата категория!
УС на СФСМВР
* Verba volant, scripta manent - Думите отлитат, писаното остава
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2010 – ЛЕТЯЩ
СТАРТ ЗА СФСМВР
Още непреминала еуфорията от новогодишните празници и радостта, че
Извънредната национална конференция
на 19 декември 2009 г. постави ново начало в развитието на Федерацията, в
първите дни на 2010 г. СФСМВР бе принудена да се сблъска със стена от нежелание за диалог от страна на МВР. Липсата на съдебно вписване бе основният
аргумент на политическото ръководство на министерството да втвърди
позицията си спрямо синдиката. В същото време натискът върху служителите
– и в професионален, и в социален, и във
финансов аспект, се засилваше с всеки
изминал ден.
УС на СФСМВР нееднократно подаде
ръка на ръководството на МВР със заявка проблемите да се решават в рамките на партньорски диалог. Опонентите
обаче или не реагираха, или открито се
противопоставяха и неглижираха усилията ни да се намери отговор на болните
въпроси на служителите. Тази позиция
на ръководството показа дълбокото му
неразбиране на същността на синдикалната дейност в полицията и очевидното
непознаване на съвременните изисквания
за успешен мениджмънт в системите за
сигурност, недопустими в една страначленка на ЕС през 21 век. Направени бяха
многократни опити да се принизи значението на синдикалната дейност за постигането на по-високи професионални
стандарти. Представители на СФСМВР
бяха включени проформа в работни групи за промени в инструкции и в Съвета

по условия на труд, без право на глас. В
същото време непрекъснато бе подчертавано, че за да се осъществява реален
диалог между министерството и Федерацията, е необходимо СФСМВР да има
“легитимно”, тоест вписано в съда представителство. Изключение бяха единствено срещите в ГД “Гранична полиция”,
където още отначало се установи конструктивен диалог.
В резултат на

нежеланието
на МВР
да се съобрази с волята на над 8000 служители и да потърси решение на наболелите проблеми в системата логично
последва Отвореното писмо, което ръ-
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ководството на СФСМВР уведоми премиера Борисов и обществеността за задълбочаващите се негативни тенденции
в МВР. То бе подкрепено със специална
декларация на португалския полицейски
синдикат APG/GNR до премиера Борисов,
връчена чрез Българското посолство в
Лисабон. Въпреки медийния шум и обещанията реални действия не последваха. Напротив, задълбочаващата се финансова нестабилност в страната роди
редица една от друга по-необосновани в
социален аспект идеи на управляващите, маскирани под благозвучното название “антикризисен план”. Положението
на служителите в МВР продължаваше да
се влошава, ръководството отказваше
да предприеме дори такива мерки, които не изискват финансов ресурс, но биха
облекчили условията на труд на правоохранителите. Стигна се и до предложението служителите в МВР и МО сами
да заплащат осигуровките си – една от
малкото компенсации за ограничените
им граждански права. И УС на СФСМВР
реши:

ПРОТЕСТ!
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И го оповести. Последваха опити
на всички нива протестът да се предотврати - та нали той би бил най-болезненият камък в градината на правителство, начело на което стои бивш висш
служител на МВР! Федерацията обаче
остана непреклонна. На 20 март 2010
г. пред Народния театър в София над 5
000 членове на СФСМВР, служители на
МВР, партньорски организации и симпатизанти призоваха: “Да върнем МВР на
хората!” За да можем да отговорим на
повишените обществени очаквания към
нас, ние настояваме за достойни условия на труд, които ще ни позволят да
защитаваме ефективно гражданите,
и за спазване на законите в страната,
настояваме за правото си на адекватно

заплащане за отговорностите и за риска, каза още СФСМВР. Ние се опитваме
да накараме скърцащата машина МВР да
заработи по-ефективно. Ние се опитваме да накараме ръководството на МВР
да възприема служителите като личности, а не като личен състав. И да цени
нашите усилия, заявиха протестиращите. Те не допуснаха протестът да се
политизира – министърът и останалите
представители на политическото ръководство на МВР останаха сами отвъд
множеството.
Рамо до рамо със СФСМВР на протеста бяха колегите от най-големия румънски полицейски синдикат FSNPPC (с над
50 000 членове). 50 полицаи от Румъния
застанаха до членовете на СФСМВР, за
да заявят високо и ясно: “Нужна е промяна!” Заедно можем да постигнем всичко
и трябва да се борим заедно – проблемите ни са сходни и ние сме хората, които трябва да накарат правителствата
в нашите две съседни страни – членки
на ЕС, да се съобразяват както с вътрешното, така и с европейското законодателство. Имате нашата пълна и
безрезервна подкрепа, каза генералният
секретар на FSNPPC Тоадер Параскив.

След бурята
на протеста бяха катализирани ред
процеси – финансовото министерство
се отказа от намерението си служителите от МВР и МО да плащат сами
осигуровките си. Съдебното вписване
на СФСМВР на 17 март 2010 формализира участието на Федерацията в редица форми на диалог в МВР – Съвета по
условия на труд, Жилищната комисия,
Съвета за социално партньорство. МВР
не се съобрази с декларираната от СФСМВР позиция за смяна на председателя
на ССП зам. министър Павлин Димитров.
ССП е все още същата тежка и сла-

бо продуктивна структура. Всъщност
това, че от крайно непродуктивна тя
се разви до някаква, макар и минимална
степен на ефективност, е вече пробив,
доколкото ССП е единствената законово установена форма за диалог синдикати – работодател в МВР. Провеждат се
непрекъснато срещи с отделни Главни
дирекции и ОД МВР по актуални проблеми. Тръгна социалният диалог и по места
в страната – в Бургас, Благоевград, Елхово, Търговище... Започна създаването
на Комитети и Съвети по условия на
труд към отделните структурни звена.
Тук изключително важна е активността
на СД на СФСМВР. И това личи по резултатите – в дирекциите с активни СД
диалогът набира скорост.
Развита бе оживена международна
дейност – СФСМВР получи официални
покани за членство в EUROFEDOP и EPU
- Европейския полицейски съюз (стр. 1821).
Паралелно тръгнаха и вътрешноорганизационни процеси по институционализиране на СФСМВР – започна прецизиране на документацията и финансите. На
преден план излезе нуждата от активна
дейност на дружествата и членовете
на СФСМВР в посока решаване на проблемите или предприемане на общи инициативи (стр. 22-27).
Проблемите в МВР се трупат един
след друг – съкращения, намаляване на
допълнителните плащания на служителите, натиск по места и т.н. Като
Федерация обаче ние вече намираме поефективни и нетрадиционни начини да
реагираме на тях. Успехът няма да дойде
нито лесно, нито бързо. Но гаранция за
него са твърдата ни воля за промяна и
най-вече това, че въпреки всички трудности, през които преминахме, останахме заедно. И сме единни!
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2010 – Летящ старт за СФСМВР

ВАЛЕНТИН ПОПОВ, председател на УС на СФСМВР:

Има ни, факт сме,
продължаваме!
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Г-н Попов, ако трябва да откроите
акцента в работата на СФСМВР през
краткия период на съществуването
є, какво бихте посочили?
- Трудно ми е да избера един. Изграждането на СФСМВР като авторитетна синдикална структура на
принципите на демократизма и прозрачността; оказването на финансова и юридическа помощ на нуждаещи

се членове на Федерацията; разговорите и преговорите с представители
на политическото и професионално
ръководство на МВР...
За жалост събитията от края на
миналата година, довели до свикването
на Извънредна национална конференция
през декември, не само забавиха развитието на Федерацията, но в известен
смисъл донякъде го върнаха назад. Доста-

тъчно е да отбележа само, че в продължение на три месеца избраният от ИНК
Управителен съвет чакаше вписване от
СГС, което се отрази негативно както
във вътрешноорганизационен план, така
и в отношенията ни с ръководството
на МВР. Смятам обаче, че успяхме да
преодолеем тези негативи.
Накъде оттук нататък - организацията вече навлезе в друга фаза от
своето развитие?
- Посоката е ясна – по-нататъшно
утвърждаване на Федерацията като
фактор в отношенията между служителите в МВР и работодателя. Нас ни има,
ние сме факт и ръководството на МВР
като че ли започна да свиква с това. По
отношение на резултатите от социалния диалог обаче може да се желае още
много. Заедно с това – разширяване на
международните ни контакти. Време
е да помислим сериозно за включване в
сродни европейски структури – например EPU и EUROFEDOP.
Къде трябва да се наблегне, за да
се постигне по-голяма резултатност
от дейността на Федерацията?
- Категорично – върху активността
на синдикалните дружества. От една
страна – и такива примери имаме много – редица задачи биха могли да се решат на място от едно стабилно и добре
функциониращо дружество. От друга
– дори да е необходима намесата на УС
и поставяне на проблема на по-високо
ниво, координираните усилия на местното дружество (или група дружества) и
централата дават по-сериозни шансове
за успех.

Има и други направления, в които
трябва да положим по-сериозни усилия.
Сред тях, например, е прецизирането и
увеличаването на обема на информационния обмен – и то, струва ми се, найвече в посока от дружествата към УС.
Трябва да ускорим изграждането на експертни групи, които да служат като мозъчни тръстове и генератори на идеи.
Има какво да направим за подобряване
на работата ни с медиите. Контактите
ни с неправителствени организации и
други представители на гражданското
общество също трябва да се разширят.
И още, и още – ние все пак сме едва в
началото на един дълъг път. Иска ми се
да вярвам, че „детските болести” вече
са зад гърба ни и ще продължим с все посигурни и стабилни крачки по този път.
Всички заедно – защото заедно можем
повече.
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Подкрепа в най-нужния миг...

СФСМВР помогна на:
 семейството на Бончо Чернев - колега от СД на СФСМВР
при РУ Казанлък, загинал при изпълнението на служебните
си задължения Бончо Чернев, с парична помощ в размер на
4000 лева.
 Страхил Здравков и Петър Касев от СД на СФСМВР – ОД
МВР Благоевград, пострадали при изпълнение на служебните си задължения, за лечение на тежки травми, с парична
помощ в размер на 2600 лева.
 Цветелин Василев – член на член на СД при СПУ гр. Плевен, пострадал по време на работа, за оперативно лечение
на скъсан минискус и мускулни влакна в Ортопедична клиника към МБАЛ – гр. Плевен, с парична помощ в размер на 1700
лева.
 трима колеги от СД при ГОДГ Резово за помощ за заведени дела срещу МВР за обезщетяване на положен от тях,
но незаплатен извънреден труд, с парична помощ в размер
на 1050 лева.
 над 40 колеги от СД при ГПУ Свиленград, завели дела срещу МВР за незаплатен извънреден труд, с парична помощ в
размер на 1600 лева.
 Галин Иванов от СД при ГПУ Свиленград - в тежко здравословно състояние от СД Свиленград, с парична помощ в
размер на 800 лева.
 Янко Бикарски, служител на 04 с-р ООП – СДВР, член на СД
на СФСМВР, за спешна операция на 7-месечната му дъщеря
Венцислава Янкова Бикарска, на която е поставена тежката диагноза “пълна луксация на десен крак на тазобедрената става”, с парична помощ в размер на 3000 лева.
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М. Любенова

 УС на СФСМВР реши Федерацията да заплати
за своя сметка вноските за присъединяване на
ЛРТП, които членуват в СФСМВР, към действащия в момента в МВР Колективен трудов договор.
 При раждане жените, които членуват в СФСМВР,
ще получават еднократна помощ в размер на 120
лева за срока на майчинството.

На фокус

Отвореното
писмо –
достойнство
и воля за промяна
След многократни, но безуспешни опити за конструктивен диалог с ръководството на МВР представителите на УС на СФСМВР се обърнаха с Отворено писмо до премиера Бойко Борисов и цялата общественост, за да дадат
израз на недоволството и напрежението сред служителите и да очертаят
сериозните проблеми, от които боледува системата.

Проблемите

Като основен проблем в МВР продължава да стои двойният стандарт, който се
прилага по отношение на служителите и дори цели структурни звена взависимост
от близостта до определен ръководен служител.
Финансовата криза се превърна в удобен инструмент за ръководството на МВР
за отклоняване на неудобните въпроси за липса на материално-техническата база
и финансово-ресурсното осигуряване с мотива „пари няма”. Стоящите и преди огромни ресурсни проблеми пред МВР се превърнаха в ежедневно, почти непреодолимо
препятствие за осъществяване на елементарни дейности, свързани с непосредственото разследване и разкриване на престъпления, охрана и опазване на обществения ред, административно обслужване на гражданите, което рефлектира пряко в
намаляването на качеството на работата на служителите и увеличава чувството
за несигурност у хората. В същото време не се забелязва тенденция към подобряване на положението на служителите в МВР, а напротив – има ясни данни за значително намаляване на допълнителното им възнаграждение, заложено в последните
изменения на съответните вътрешни нормативни актове на министерството...
Формалната заявка за диалог и съвместна работа от страна на МВР за решаване на социалните и професионални проблеми на служителите затвърждава
убеждението у нашите членове, че формите на комуникация с ръководството на
министерството са неефективни и безплодни. Влошава се професионалното и социално-икономическо положение на служителите, липсват индикации за повишава-
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не на обществения им статус и
престиж.
От страна на МВР се превърна в практика да се оказва натиск
върху синдикални членове, изразяващ се в необосновани проверки,
наказания, премествания и прекратяване на служебните правоотношения.
Продължават некоординираните опити за промяна на архаичната и противоречива нормативна уредба в МВР. Ръководството на МВР продължава
да прилага утвърдената политика на непрозрачност и информационно затъмнение
спрямо своите служители по отношение на предприеманите промени.
Налице е субективно третиране на служителите при определяне на условията,
при които следва да се получава възнаграждение за извънреден труд, както и за
специфични условия на труд.
Не на последно място е ясно изразеното нежелание на политическото ръководство на МВР да води официален диалог с Управителния съвет на СФСМВР, който е
избран и се ползва с подкрепата на огромната част от служителите в СФСМВР.

Възможните решения
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СФСМВР не само постави най-острите проблеми на системата. Като организация със сериозен експертен потенциал тя предложи и пътя, по който може да почне
решаването им:
1. Ръководството на МВР да започне реален и ефективен диалог със СФСМВР за
решаване на поставените от нас проблеми, като приеме СФСМВР за равноправен и пълноценен партньор.
2. Да се преустанови практиката на прилагане на двоен стандарт спрямо служителите на МВР, като при предприемане на действия спрямо служители и техни
искания да се изхожда от обективни обстоятелства и законови основания.
3. Да се преустанови субективното и необосновано преназначаване на служители
от едно структурно звено в друго, особено ако се касае за множество такива
случаи, както в ГД БОП.
4. Да започне активно прилагане на заложените в НК, НПК и ЗМВР мерки за защита на служители на МВР.
5. Да се извърши незабавна промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи
в синдикалните ръководства и управителните органи на СФСМВР съгласно чл.
333, ал. 3 КТ.
6. Да се подобри материално-техническото и финансово – ресурсно обезпечаване на дейността на служителите от МВР в съответствие с функционалните
им задължения. От Министъра на вътрешните работи да бъде предоставена
конкретна и публично оповестена програма за предстоящите действия в тези
направления на дейност.

7. Положеният извънреден труд (вкл. в почивни и празнични дни и на официални
празници), положеният нощен труд на служителите, както и времето на разположение да се отчитат и заплащат в съответствие с разпоредбите на КТ и
ЗДС и да се прекрати сегашното дискриминационно отношение на държавата
спрямо служителите на МВР в тази насока.
8. Да се увеличат средствата за вещево доволствие, като оборудването и екипировката на униформените служители да съответства на стандартите на ЕС в
тази област, както и средствата за храна да се увеличат двойно.
9. Да се увеличи основната работна заплата на служителите и работещите в
МВР, като базата за изчислението є се обвърже със средната брутна работна
заплата за страната.
10. Да се изработи нов Колективен трудов договор за ЛРТП в МВР, в който СФСМВР
да участва от страната на синдикалните организации.
11. Да се запази съществуващата нормативна уредба по отношение на получаваните от служителите обезщетения при напускане на МВР и при пенсиониране,
като обезщетенията да бъдат изплащани до 45 дни след прекратяване на трудовите или служебни правоотношения.

Развръзката

Ден след брилянтния ход с публикуването на Отвореното писмо последваха
спешни срещи на представители на УС на СФСМВР с министър-председателя Бойко
Борисов и с министъра на вътрешните работи. С това на практика повторно започна дългата и мъчителна битка на СФСМВР със статуквото.
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ВИЖ КОЙ ГОВОРИ
БОЙКО БОРИСОВ
10.02.2010 г. - Процент от постъпленията, които реализира
МВР при изпълнение на дейностите си, ще бъде връщан в бюджета на ведомството.
Процент от сумите, които постъпват по сметката на Министерството на правосъдието във връзка с разноски по наказателни дела, ще бъдат превеждани по сметката на МВР, обеща премиерът Бойко Борисов.
10.02.2010 г. - Предстои
актуализация на републиканския бюджет, при която ще участват и
представители на
СФСМВР, обеща
министър председателят.
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ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
02.12.2009 г. - Няма да
има съкращения в МВР, а напротив, подписани са заповеди за обявяване на конкурси
за назначаване на нови служители в министерството, каза министър Цветанов.
08.01.2010 г. - Ще направя всичко възможно
да се увеличи порционът на служителите от
МВР от 30 на 60 лева, както е вече в МО, още от
март месец, обеща министър Цветанов.
18.06.2010 г. - Натиск върху служители на
МВР няма, не е мислен и не е правен, заяви министър Цветанов.

ПАВЛИН ДИМИТРОВ
12.05.2010 г. - До края на
месец май 2010 г. ще започне
раздаването на лятно униформено облекло. Обувките
вече са получени в централните складове, остават последните доставки на дрехи
за служителите от Охранителна и Гранична полиция.

НАШИТЕ ПОБЕДИ



След грандиозния протест, организиран от СФСМВР
на 20 март 2010 г., правителството се отказа от намерението си да задължи на служителите на МВР и МО да заплащат
сами осигуровките си;



Служителите в Гранична
полиция, които получиха крайно
некачествени униформи на нереално високи цени по програма
PHARE, върнаха облеклата. В
резултат на усилията на УС на
СФСМВР бе издадена заповед
обществената поръчка да бъде
ревизирана.
служителите на МВР, причинили ПТП в
извънработно време (извън случаите на
употреба на алкохол и други упойващи
вещества).



След честването на годишнината
от първия полицейски протест в края на
2009 година бяха изплатени парите за
неполучените дрехи и на униформения
състав.



В резултат на усилията на
СФСМВР на много места в страната
въпросът с отчитането и заплащането
на извънредния труд е разрешен.



В резултат на настояването на
СФСМВР в зимната униформа е включена и черна плетена шапка.



След неколкократно поставяне
на въпроса в ССП и разискването му на
срещата между ръководството на УС на
СФСМВР и министъра на вътрешните
работи на 08.01.2010 г., със заповед от
11.01.2010 г. бе отменен текст от Заповед от 2006 г., който разпореждаше да
се търси дисциплинарна отговорност на



След митинга на СФСМВР на
27.09.2009 г. бяха изработени спешно
промените в Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, гарантиращи по-голяма защита на полицаите
по време на изпълнение на служебните
им задължения.

13

СФСМВР – становища и предложения

За допълнителните
възнаграждения за
специфични условия на труд
 От Инструкция Iз-1639/20.12.2008
г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд и за научна степен,
изплащани на държавните служители
от МВР и Инструкция Iз-2031/09.11.2006
г. за видовете и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични
условия на труд, които се изплащат на
държавните служители от ГДГП да отпаднат текстовете, обвързващи размера на допълнителното възнаграждение с
качеството на изпълнение на служебните задължения.
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 Да се уеднакви базата за определяне на допълнителните възнаграждения,
определена с чл. 1, ал. 2, респективно чл.
2, от разглежданите инструкции.
 В двете инструкции да бъдат включени оперативните дежурни (като се
разгледа и въпросът за промяна на категория Е в Д) и служителите, извършващи
експертна дейност.
 Да се преразгледа определеният в
Инструкция Iз-2031/09.11.2006 г. размер
на допълнителното възнаграждение за
служителите от ГКПП, пряко ангажирани с извършването на граничен паспортно-визов контрол – до командир на отделение (началник смяна) включително,
като се доближи максимално до предвидения за останалите служители, изпълняващи задачи по охрана на държавната
граница.
 Навсякъде в текста на заповедта
да отпадне ограничението „до” във връзка с определянето на максималния процент върху сумата от 160 лв.
 Да се запази възможността за увеличаване на допълнителното възнаграждение с до 50% с оглед на натовареността свръх обичайното равнище.
 На държавните служители и ЛРТП,
които извършват обработка на лични
данни по смисъла на ЗЗЛД и работа с материали с ниво на достъп „секретно” и
нагоре по смисъла на ЗЗКИ, както и административно обслужване на граждани
и служители, да се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва: СДВР, РУП към СДВР и участъци към
РУП към СДВР – до 50 на сто; ОД МВР,
РУП към ОД МВР и участъци към РУП към
ОД МВР – до 35 на сто; структури от пониско ниво – до 25 на сто...

За разпределението и отчитането
на отработените часове извън
установеното работно време
Основният проблем, довел до множеството жалби по отношение на правилното и еднакво тълкуване на Инструкция Iз-343/05.03.2009 г. е, че според чл.
211 от ЗМВР в МВР се установява ненормиран работен ден, работа на смени,
а за служители, изпълняващи служебните си ангажименти във вредни, опасни
или специфични условия на труд, е предвидено намалено работно време, но в самата инструкция никъде не е разграничено в отделни норми разпределението
на работното време според чл. 211 от
ЗМВР. Ръководителите по чл. 9 от ЗМВР
при изготвянето на нормативния акт по
чл.3 от Инструкция Iз-343/05.03.2009 г.
тълкуват погрешно основните понятия
като време за хранене, физиологични почивки, обедна почивка и възможно ли е
да са прилагат съответните термини
едновременно при основните видове разпределение на работното време в МВР,

работа на ненормиран работен ден и
работа на смени. За да се въведе сменен
режим на работа, е необходимо дейноста, която ще се организира, да е непрекъсваема. Организирайки тази дейност,
е нужно да се подчертае, че е немислимо
да се предвиждат почивки, които да не
влизат в работното време и да се прекъсва дейност, която по презумпция е
непрекъсваема. В общия нормативен
документ, какъвто е Iз-343/05.03.2009
г., не трябва да се предвиждат почивки
по време на смяна, които ще доведат
до грешно тълкуване и прилагане, а несъмнено това ще доведе до отслабване
на дейността на правоохранителните
и законоприлагащи органи, свързана
със защита живота и имуществото на
гражданите, опазване обществения ред,
противодействие на престъпността
и осигуряване защита при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.
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СФСМВР – позиции

Един за всички,
всички за един
Уважаеми Г-н Министър,
Във връзка с извършеното дисциплинарно производство срещу служителите на 06 РУП-СДВР гл. пол. Лина
Маркова и гл. пол. Борислав Серафимов, поради участието ми като защитник на двамата при същото производство, съм длъжен да Ви уведомя за следното:
При провеждането на дисциплинарното производство са налице съществени процесуални нарушения на закона:
- Комисията, провела първата проверка по случая, не посочва каквито и да
било факти в доказателство на заключенията в справката по проверката
- Комисията, извършила втората проверка по случая, е дала две становища по
случая, като двете становища не се различават по нищо в първата си част. Съществената разлика е във втората заключителна част на становищата.
- Не е изследвана по никакъв начин възможността подалият жалбата Поптодоров да изгражда защитна версия за своя приятел Георгиев с цел същият
да избегне наказателно преследване за извършено престъпление от общ характер...
- По никакъв начин не е осъществен контрол относно представените две становища от втората комисия, нито е изследвано какви са причините за това...
- По никакъв начин не е отговорено и не са взети предвид възраженията, професионалното досие, личните качества и т.н. на Серафимов и Маркова, както и
многобройните случаи, в които двамата са проявили висок професионализъм, за
което са награждавани многократно...
- До нас достигна информация, че близък на задържания магистрат е провеждал разговори и срещи с политическото ръководство на МВР във връзка със случая...
…..
На основание горното и на чл. 35 АПК, тъй като не са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая и не са обсъдени по същество подадените
в срок възражения, Ви моля да отмените невлезлите в сила заповеди за налагане на дисциплинарно наказание уволнение на служителите на 06 РУП-СДВР
гл. пол. Лина Маркова и гл. пол. Борислав Серафимов.

16

17.06.2010 г.
гр. София

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УС на СФСМВР: …../п/....
/ Г. Грозев /

РАВНИС ПО...
ГЕОРГИ ИВАНОВ – член на Контактната
група на протестиращите полицаи в края на
2008 и началото на 2009 г., учредител на СФСМВР, член на първия УС, “оптимизиран” през
април 2009 г. До ден днешен активно подкрепя
всички действия на Федерацията. Първият
ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на СФСМВР.

ДЕЯН ДЕЛЧЕВ и МИРОСЛАВ МАРКОВ - служители в РУП на МВР Димитровград. При опит за предотвратяване на кражба от жп вагони Мирослав
Марков е тежко пострадал от токов
удар. Колегата му Деян Делчев му оказва първа помощ с риск за собственото
си здраве живот и на практика спасява
живота му. Наградени с почетен плакет
на СФСМВР.


 Мл. п. и. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
- РУП община Тунджа, активен член на
СФСМВР, извършва истински подвиг и с
риск за живота си в касапницата на ямболския връх Бакаджик спасява две жени
от връхлитащ автобус навръх Спасовден, на 28 май 2009 година. При инцидента самият той е тежко пострадал и се
лекува дълго във ВМИ – София. Награден
с почетен плакет на СФСМВР.
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Представяме Ви

EUROFEDOP:
Заедно сме
по–силни!
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По покана на Президента на румънския полицейски синдикат FSNPPC Марин Груя и Вицепрезидента на Европейския полицейски съюз – EPU Клаудиу
Стайку на 27 и 28.05.2010 г. делегация
на СФСМВР в състав Борислав Мазнев –
Зам. Председател на УС, Илия Кузманов,
Иван Мусков, Радка Павлова – членове на
УС, и Ивайло Десев – член на Комисията
по международна дейност на СФСМВР,
гостуваха на редовната годишна Национална конференция на FSNPPC. На откриването на конференцията присъстваха Министъра на вътрешните работи
на Румъния Василе Блага, Директорът
на националната полиция Петре Тобъ
и други ръководни служители на министерството. Борислав Мазнев – Зам.
председател на УС на СФСМВР, приветства делегатите на конференцията от
името на СФСМВР. Председателите
на регионалните офиси на FNSPPC отправиха редица актуални въпроси към
Министъра на вътрешните работи на
Румъния относно предстоящите 20%-ни
съкращения на състава и намаляването
на заплатите на държавните служители
с 25%, както и за неравномерното разпределение на заплащането между редовия и ръководния състав. Министър Баку

отговаряше в продължение на повече от
два часа на синдикалистите.
На 28.05.2010 г. се проведе работна среща между представителите на
СФСМВР и Генералния секретар на
EUROFEDOP Берт Ван Каленберг, Вицепрезидента на Европейския полицейски
съюз – EPU Клаудио Стайку и Президента на FSNPPC Мартин Груя, на която към СФСМВР бе отправена официална покана за пълноправно членство в
EUROFEDOP.
Генералния секретар на EUROFEDOP
заяви: “Уверявам Ви, че EUROFEDOP
ще положи максимални усилия да защитава Вашите социални, икономически
и професионални интереси, поставяйки ги пред отговорните европейски
институции, където нашата Федерация е изключително добре приета
и се възприема като организация с
висок авторитет! EUROFEDOP чрез
FSNPPC следи дейността и развитието на СФСМВР и дава висока оценка за постигнатото до момента. Ние
разчитаме, че с присъединяването Ви
към нашите структури ще спомогнем
за повишаване на статута на служителите от МВР в България, което ще
направи Европа по-сигурна!”

EUROFEDOP

е създадена през
1966 година във Виена, Австрия, като обществен съюз на работещите в сектора на публичните услуги в цяла Европа. EUROFEDOP е член
на Комитета за връзка на Съвета на Европа.
Президент на EUROFEDOP е Фриц Нойгебауер
(Австрия). Тя участва в социалния диалог на ниво Европейска комисия чрез
CESI (Европейският съвет на независимите синдикати), на която Фриц
Нойгебауер е избран за съпрезидент.
EUROFEDOP има 55 членове – синдикални организации в областта на публичните услуги от следните страни: Австрия, Албания, Белгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Франция, Унгария, Хърватска, Италия,
Ирландия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Румъния, Сърбия,
Словакия и Обединеното кралство. Основната цел на EUROFEDOP е да се
насърчи сътрудничеството между организациите на заетите в сферата
на публичните услуги в Европа и да представлява интересите на работниците и служителите в публичната администрация в Европейския съюз.
EUROFEDOP настоява за провеждане на представителен и плуралистичен
социален диалог в публичния сектор на ЕС.
Дейността на организацията е разделена на 7 сектора: пощенски услуги
и телекомуникации, местни и регионални власти, министерства и финанси, здравеопазване, полиция, отбрана, правосъдие. Задачата на отделните
секторни подорганизации и организации се състои основно в осигуряването на взаимна информация, приемане решения по важни въпроси, касаещи
съответния сектор, и информиране и консултации на Изпълнителния комитет на EUROFEDOP за проблемите и техните възможни решения, които
EUROFEDOP трябва да защитава на европейско ниво.
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Вицепрезидентът на Европейския полицейски съюз (EPU) Клаудиу Стайку и представителите на борда на съюза Антон Янсен и Жаклин Хърт от холандския полицейски синдикат АСР
връчиха на СФСМВР официална покана за членство в EPU.

Антон Янсен, член на УС на ЕPU, пред сп. ФЕДЕРАЦИЯ:

EPU ще бъде гласът
на полицейските
служители в Европа
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Г-н Янсен, какви
са основните цели
на ЕPU?
- На първо място
EPU защитава правата на полицейските служители в европейските страни.
Това е съюз, който
обединява полицейските
синдикати
от европейските страни. EPU е силно
ориентиран към подобряване на социалната сигурност и социалния статус на
членовете си. На европейско ниво ЕPU е
сравнително нова организация, основана
на 24 октомври 2008 г. EPU е независим
член на ЕВРОФЕДОП. Целта на обединението е да представлява специфичните
интереси на полицейските служители на
европейско ниво. Сега имаме членове от
Холандия, Германия – 2 полицейски организации, от Австрия, Румъния, Унгария
и Сърбия. Имаме и кандидат членове от
Испания, от Франция, Италия, Англия,
Малта, Словакия и др. EPU обединява и
представлява на европейско ниво полицейски синдикални организации с над 250
000 членове.

Каква дейност развива ЕPU в изпълнение на целите си?
- Четири пъти годишно имаме дискусии, които се провеждат във Виена.
Дискутираме най-важните проблеми,
които стоят пред всяка организация
– членка, както и организационни въпроси. Организираме и конференции
по отделни теми, като например предстоящата Балканска конференция в
Букурещ през тази година, на която
СФСМВР е поканена.
Други наши дейности са лобиране,
дискутиране на различни въпроси, преговори. Поставяме за дискутиране определени въпроси в ЕП и пред правителствата на отделни държави. Всяка година
организациите-членки попълват подробен въпросник, за да може EPU да подпомага, подкрепя и да осигурява нужното
обучение. Това, което може да направи
EPU за своите членове, е да бъде партньор за преговори с ЕП, с отделни правителства или с други важни партньори.
EPU има амбицията да бъде гласът на
полицейските служители в Европа.
Какво ще донесе на СФСМВР евентуално членство в EPU?

Ние няма да можем да разрешим вашите проблеми – вие сами трябва да
се погрижите за това. Но чрез нас можете да получите международна гласност на тези проблеми.
И тогава вашият министър няма
как да отрече, че има проблеми, след

като вече международната общност
е уведомена. Ако вие като организация
представите проблемите си на редовно заседание на EPU, бордът на EPU е
длъжен да постави вашите проблеми
на европейско ниво и заедно да търсим
тяхното решение.

Европейският полицейски съюз (EPU) е независима
организация, член на EUROFEDOP. Президент на EPU
е Херман Файнер (Австрия). EPU е професионалносиндикална организация, която се занимава както с
чисто професионални проблеми, така и със защита на
социалните права на членовете си.
Европейският парламент търси официално съветите на EPU по въпросите, касаещи полицейската дейност. В рамките на EPU функционират различни програми за сътрудничество и обмен на специалисти
между различни страни. Много са фундаменталните теми, които се
разглеждат от EPU и ще изискват постоянно внимание и в бъдеще: човешките права на полицейските служители; жените в полицията; условия на труд; наемане на чужденци на полицейска служба; полицията,
медиите и обществото; единни методи и полицейски разследвания в
рамките на ЕС.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...

СД 056

Дружество в развитие
На 23.03.2009 г. служители на РУ
“Транспортна полиция” – Бургас, дават
живот на едно от първите дружества
на СФСМВР – СД РУТП Бургас. Скоро
то се разраства. Към първите ентусиасти се присъединяват и служители от
ОД МВР-Бургас, които са извън структурата на РУТП. Поради това събранието на дружеството на 25.11.2009
г. взема решение за промяна на името
– така се ражда СД 056 – Бургас. От
учредяването до към момента дружеството е нараснало с около 150%, и
членовете му са категорични, че процесът на нарастването му съвсем не е
завършил.
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Членовете на дружеството са заедно на празниците на МВР и полицията.
Заедно създават и футболен отбор
“СФСМВР-Бургас”. Ползват 10% отстъпка при при пазаруване в магазин
“Практикер”. Нуждаещите се членове
могат да разчитат на финансова помощ от дружеството.
СД 056-Бургас заедно с местното
дружество на НСП “Огнеборец” проведе при перфектна организация благотворителен футболен турнир за
подпомагане на деца на починали служители на МВР от Бургаска област на
29.05.2010 г. Дружеството смята да
развива спортната дейност чрез раз-

ГЕНАДИ ТЕНЕВ,

председател на СД 056 Бургас
и член на УС:

растване на инициативата и към други
спортове.
СД 056 – Бургас води разговори с
адвокатска кантора, специализирала в
трудовото и осигурителното право, за
осигуряване на юридическа помощ, както и с други юристи за оказване на помощ на членовете. Дружеството работи съвместно с “Огнеборец” - Бургас за
осигуряване на отстъпки за членовете
при пазаруване в търговски обекти.

Проблемите, с които се сблъскваме в СД 056 – Бургас, не са поразлични от обичайните за МВР:
работното време в някои структури, закупуването на консумативи с лични средства, отношението на ръководния състав към
структурата и в частност към
дейните членове, трудното ангажиране на голяма част от членовете на дружеството в общи
дейности. В Бургас наскоро възникна и въпросът с Комитета по
условия на труд – представители
на дружеството не са включени
в заповедта на директора на ОД
МВР-Бургас. Освен това самата
заповед визира само ОД МВР, а
не РУП. Аналогично е положението и в РУТП – Бургас. Решения на
проблемите търсим в посока иницииране и водене на разговори с
ръководствата на съответните
структури, сезираме ги с писма и
категорично изискваме отговори
на поставените въпроси.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ...

СД №12

Винаги на първа линия

ДИМИТЪР ПОПОВ,

председател на СД №12:
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На местно ниво СД участва в
срещата с Директора на ОД МВР
Благоевград през месец май 2010
г. На нея бяха поставени наболели
въпроси и проблеми, на които очакваме да бъдат намерени решения. Освен работни срещи организираме и спортни прояви. През
декември 2009 г. дружеството
чества годишнината от пъривте протести с турнир по шах и
турнир по стрелба с пистолет. В
тях участваха отбори и на ГПУ и
РСПБС - Гоце Делчев. През м. юни
2010 г. СД организира турнир по
футбол на малки врати в памет
на внезапно починалия ни колега
Петър Шоколаров и по повод празника на МВР. Надяваме се турнирът да стане традиционен.

40 служители на РУП - гр. Гоце Делчев
учредяват в първите дни на март 2009 г.
синдикално дружество № 12 на СФСМВР.
Председател на дружество става Димитър Попов, зам. председател - Кирил
Чонгов, а секретар-касиер - Иван Гайтанинчев. Първите двама служители са и
учредители на СФСМВР – те вземат
участие в Учредителното събрание на
Федерацията на 15 февруари 2009 г. в
Стара Загора. Само за месец членовете
на дружеството стават 65. Днес дружеството наброява 90 души – брой, почти
близък до 100% процента от служителите в районното управление. В дружеството освен служители на РУП - Гоце
Делчев членуват и служители на РСПБС
в града. СД №12 бе първото дружество
на СФСМВР, което проведе събрание в
работно време.
Дружеството активно участва
във всички прояви, организирани от
СФСМВР. Негови членове са и инициа-

тори на учредяването на почти всички
дружества в област Благоевград. През
юли 2009 г. на Първата редовна НК
на СФСМВР в гр. Велико Търново председателят на дружеството бе избран
за член на УС. За координация му бе поверен регионът на областите Перник,
Кюстендил и Благоевград. По това време бе учредено и последното възможно
дружество в региона на Благоевград
- СД на РУП в гр. Разлог.
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СПСД София

С обич за децата в
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Първият благотворителен турнир по мини футбол в
памет на загиналите по време
на изпълнение на служебния си
дълг служители на МВР, организиран от СПСД София и
СФСМВР със съдействието
на Столична голяма община и
Общински съвет – София, се
проведе от 25 до 27 февруари
2010 г. в зала “Христо Ботев”
в столицата. Турнирът беше
открит с програма, в която
участваха кметът на район
“Студентски град” и Любе
Спасов, секретар на “Професионалната футболна лига”.
Любе Спасов дари лично 500
лева за каузата. В турнира участват 11
тима, като бяха изиграни по два кръга
от групи А и Б.
Срещите на турнира бяха ръководени авторитетно от съдиите Димитър
Буров и неговият колега Пламен Божидаров от СК - София към БФС.
Почти всички отбори, състоящи се
от членове на софийските дружества
на СФСМВР и СОС, играха със сърце и се
представиха на ниво. СЪС спечели чрез
дузпи първото място в турнира срещу
отбора на СДВР с резултат 5:3 и се окичи с купата на СПСД София и СФСМВР.
Призьорите в турнира бяха наградени от Любе Спасов, от зам.директора на СДВР Христо Терзийски, който
връчи и възпоменателни плакети на
трите най-силни тима. Любе Спасов
изрази задоволство от постигнатото
и похвали организаторите на турнира
за ценната идея и постигнат благороден резултат.
Награди връчиха кметът на столич-

на община “Студентска”, както и Стоян
Хранов от СК “Левски”, който се нае да
помага и съдейства за организиране на
деца от семейства на загинали служители на МВР в групи по избор на определен спорт.
Турнирът приключи с изпълнения на
вокално-театрална група “Врабчетата”.

памет на бащите-герои
СПСД София заедно със СФСМВР,
Столична община, Столичен общински
съвет, както и спонсорите на турнира
“СТАРСМОТОРС”, “МЕТРО”, ЕВРОИНС”,
“БФС” и “ИНТЕГРА” положиха началото
на една великолепна инициатива, която
вече подемат и други синдикални дружества в страната.






Спортен празник за децата на загинали служители на МВР, организиран
от СПСД София, СК “Левски” и Спортна
асоциация на МВР, се проведе на 17 април.2010 г. в гр.София на стадион “Раковски”. Гости на мероприятието бяха кметът на гр. София Йорданка Фандъкова и
зам. министърът на вътрешните работи Веселин Вучков.
Организаторите и гостите приветстваха децата на новоизграденото игрище за плажен волейбол на стадиона,
където се проведе приятелска среща по
футбол между отборите на СК “Левски”
и Спортната асоциация на МВР. Малчу-

ганите се радваха на демонстрация със
служебни кучета от водачите им от
Отдел “Охранителна полиция” – СДВР.
Младите състезатели по Централния
таекундо клуб показаха своите умения
пред гостите.
Организаторите бяха подготвили
подаръци за децата - спортни екипи, както и възможност безплатно да ползват
спортните бази и да тренират спорт по
свое желание.






СПСД-София поднесе с много обич
подарък на децата на загиналите служители в МВР – един прекрасен празник
послучай Деня на детето. На 01 юни
2010 г. от 18.00 часа децата се събраха
на парти в хотел Триада - София, организирано от колегите от софийските
дружества. В организацията на празника участваха още любезните домакини от хотел Триада и Асоциацията на
полицейските началници (АПН). Григор
Вълков - зам. председател на АПН, дари
лични средства за празника.
Подаръци за малчуганите бяха осигурени от Office 1 Superstore. За настроението на децата се погрижиха
атрактивни буфосинхронисти. Лакомства, торти, фойерверки, музика, подаръци според възрастта и потребностите се лееха щедро, както се полага
на на празник. За първи път децата ни
се насладиха на истински и само техен
празник, коментираха майките – без
прожектори, телевизионни камери и
журналистически микрофони, без хора
на високи постове и политици, без някой да се опитва да превърне трагедията им в досаден PR.
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Преференции за членове

На път
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ
ЛУКОЙЛ предоставя на членовете на СФСМВР Клубни ЛУКОЙЛ
карти със следните отстъпки от
цената на горивата:
1. За Бензин А 92 Н, Бензин А
95 Н, Бензин А 98 Н и Дизелово
гориво: търговска отстъпка от
цената на горивото на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер
на 6 стотинки (шест стотинки)
за всеки литър заредено гориво, с
включен ДДС.
2. За Газ пропан-бутан: търговска отстъпка от цената на
Газ пропан-бутан на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 2
стотинка (две стотинка) за всеки
литър заредено гориво, с включен
ДДС.

ПРИМЕКС
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Членовете на СФСМВР имат възможност да закупят автомобилни гуми от фирма “Примекс” с 20% отстъпка от цената.
Фирмата има магазини в различни градове в страната:
- гр. София, бул. “Черни връх” No 198, тел. 967-21-21,
и бул. “Ботевградско шосе” No 273, тел. 49-000-49;
- гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов” No 1,
тел. 054/830-892;
- гр. Варна, бул. “д-р Атанас
Москов” No 74,
тел. 052/505-784;
- гр. Добрич, Околовръстен път “Добротица”
No 10, тел. 058/625-772;
- гр. Бургас, ул. “Одрин”
No 7, тел. 056/813-285;
- гр. Русе, бул. “Тутракан” No 32, тел. 082/841-774;
- гр. Велико Търново, ул. “Магистрална” No 30; тел. 062/670-008.
Повече информация на
www.primex-bg.com

на СФСМВР

В делник и празник
Хотел ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ, София
Специални цени за СФСМВР
Настаняване

Цени на рецепция 2010

Един гост

Двама гости

Един гост

Двама гости

Луксозна стая спалня

63 лв.

63 лв.

90 лв.

90 лв.

Луксозна стая с две легла

45.5 лв.

63 лв.

65 лв.

90 лв.

За деца под 12 години, настанени
на допълнително легло в стаята на
родителите - без доплащане. За възрастен на допълнително легло – доплащане 30 лв.
Цените включват: закуска, интернет достъп - безжичен, паркинг, туристическа такса и ДДС. Цените са образувани на база 30% отстъпка от цената на
рецепция. Отстъпката се отнася и към
промоционални цени, валидни за директна
продажба на рецепция.
Резервации и анулации можете да
правите на е-mail:
reservations@hotelgorublianskohanche.com, или на тел. 02/9736246; 0888 004820.

Хотел РИБАРИЦА, с. Рибарица
Специални цени за СФСМВР

Цени на рецепция 2010

Настаняване

Един гост

Двама гости

Един гост

Двама гости

Луксозна стая спалня

35 лв.

45 лв.

45 лв.

60 лв.

Луксозна стая с две легла

35 лв.

45 лв.

45 лв.

60 лв.

За деца под 12 години, настанени на
допълнително легло в стаята на родителите - без доплащане. За възрастен
на допълнително легло – доплащане 15
лв.
Цените включват: нощувка, закуска
на блок маса, паркинг, туристическа такса и ДДС. Цените са образувани на база
30% отстъпка от цената на рецепция.
Отстъпката се отнася и към промоционални цени, валидни за директна продажба на рецепция.
Резервации и анулации можете да
правите на е-mail: z_argo@abv.bg
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Сътворено от Вас

Недокоснати
от човешка
ръка
Особен, изострен
към красотата на
природата поглед, филигранни извивки, сякаш
недокоснати от човешка ръка,
които карат мъртвия къс дърво да
оживее, причудливи фигури, напомнящи нещо отдавна избледняло в паметта
ни, но изключително скъпо – това са талантливите
дърворезби на ЛУКАН ЛАЗАРСКИ – в момента зам.
председател на СД при 01 РУ – Плевен, а иначе най-
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активният в борбата СФСМВР да се
изчисти от родилните си петна и да се
съхрани като модерна и демократична
организация. Когато не бди над спокойствието на гражданите и не се занимава със синдикализъм, Лъки, както го наричат приятелите му, се потапя в света
на красотата. За да дари частица от
тази красота и на нас.
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Vox populi*

Из форумите...
СУЦ-а взе да куца...
Faceoff
16 юни 2010
Има една наредбичка, отнасяща се
до условията и реда
за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност, а в чл. 30, ал. 1 на тази
същата наредба пише: “Оценяващият ръководител запознава служителя с поставената му оценка в 7-дневен срок след утвърждаването є.
Чл. 30 (2) Запознаването се удостоверява с подпис на служителя в
протокол по образец.”
Човек като е заинтересован...
пита, търси и намира...
Но пък като се замисля, сигурно
има много “началници”, дето са над
тези неща - закони, правилници, наредби, инструкции, методически
указания...

Отново съкращения в МВР
katana1977
31 май 2010
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Има
заповед
№1155/2010 г. Издадена е на основание
ПМС/20.05.2010г. за
намаляване на числеността на личния
състав в МВР с 3000 щатни бройки.
Общо взето, има минимална защита
във връзка с конкурсите и по чл. 192а
от ЗМВР. Идеята на заповедта е всеки директор на дирекция по свое усмотрение да предложи бройки за съкращаване. Критериите не са ясни.
След като се съберат предложенията от всички дирекции /защото има
още, които не са дали/, ще се решава
* Vox populi - глас народен

кои точно да бъдат съкратени. Първоначално идеята е била да се съкращават само незаети бройки, но се е
оказало, не знам защо, че не може да
се приложи, и на някои места ще има
и заети служители, които ще бъдат
освободени. Срокът за изпълнение
на съкращенията е един месец от
обнародването в ДВ на ПМС /вече е
обнародвано/. Не се знае дали ще има
втора вълна съкращения и в какъв
размер. Има идея Общинска полиция
да излезе от МВР, но не се знае кога,
има заповед, но не е подписана. Данните са от разговор в МВР м/у СФСМВР, Огнеборец, със зам. министър
П. Димитров, Директорите на ПУБ и
ЧР. Дали и доколко може да им се вярва, не знам, според мен най-лошото
съкращаване на живи хора и втора
вълна съкращения, ще се случи.
Изпреварвам въпроса какво ще направят синдикатите - вече обмисляме
отговора и според възможностите ни
няма да е по-малко силен от този пореден безсмислено жесток и непремерен
удар върху служителите в МВР.

За честта на пагона
dinkovm
24 март 2010
Веднъж шеф на
n-ско
управление
на ДАИ се опита с
картата си да избегне
съставяне
на акт по Закона за
движение по пътищата... Прозвъни на всички от указателя в телефона си. Резултатът
- освен глобата по акта му остана да
си плати и телефонните разговори
в опитите си да се “оправи”, щото
бил “голям”. Пред закона всички сме
равни. Чест и почитания на тези, които не свалят шапка никому.

