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ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СФСМВР
26-27.06.2010 Г. - ГР. ТРЯВНА
НОВИ НАСОКИ С ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ
На 28.05.2010 г. в гр. Предеал
Румъния беше проведена работна
среща между представителите на
СФСМВР и Генералния секретар на
EUROFEDOP Г-н 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
и EPU. Г-н Каленберг заяви, че до десет дни в България ще пристигнат
представители на EPU, който ще
представят дейността на организацията пред УС на СФСМВР.
На 08.06.2010 г., в София се проведе работна среща между представителите на Европейския полицейски съюз (EPU): вицепрезидентът на
EPU Клаудио Стайку, Антон Янсен и
Жаклин Хърт , румънският полицейски синдикат F.S.N.P.P.C. начело с президента на синдиката Марин Груя и
УС на СФСМВР. На срещата Антон
Янсен разясни структурата и програмата на ЕПС и връчи официална
покана за членство на Председателя
на УС на СФСМВР Валентин Попов.
На работна среща с УС на СФСМВР
гостите отправиха и покана към
СФСМВР за участие в Балканска конференция на полицейските синдикати през септември, организирана от
F.N.S.P.P.C и холандския полицейски
синдикат ACP под егидата на EPU.

Във връзка с получената официална покана и съгласно взето решение
на заседание на УС на СФСМВР за
провеждане на извънредна национална конференция на 26 и 27.06.2010
г. в гр. Трявна, хотел “Калина палас” се проведе Извънредна Национална Конференция на СФСМВР,
на която присъстваха 155 делегати от 77 синдикални дружества.
Гости на конференцията бяха представителите на EPU Антон Янсен и
Жаклин Хърт, както представител
вицепрезидент Каталин Тоскута на
F.S.N.P.P.С.
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Извънредната национална конференция се проведе при следния
дневен ред:
1. Отчет за дейността на
УС за периода от 19.12.2009г. до
26.06.2010 г.
2. Отчет за проведената финансова ревизия и направените разходи за периода от 19.12.2009 г. до
26 юни 2010 г.
3. Приемане на програма и насоки за дейността на СФСМВР
за периода от 26 юни 2010 г. до
31. 12. 2010г., (една от основните
обсъждани теми бе именно представяне на предложението на
EUROFEDOP за членство в EPU)
4. Приемане на бюджет на
СФСМВР за периода от 26 юни
2010 г. до 31.12.2010 г.
Конференцията беше открита
от най-възрастния делегат на ИНК
Румен Христов, представител на
СД към ГДБОП, след което бе дадена думата на гостите. Господин
Каталин Тоскута представи накратко дейността на F.S.N.P.P.С.
Г-жа Жаклин Хърт направи
представяне на ЕПС, като независима професионалнa синдикална
организация, представляваща над
400 000 полицейски служители,
обединени в синдикални структури,
от различни държави на ЕС – Гер4

мания, Австрия, Холандия, Румъния, Унгария, Сърбия и други. Г-жа
Хърт отбеляза, че Европейският
парламент търси официално съветите на EPU по въпросите, касаещи полицейската дейност. Делегатите на ИНК задаваха своите
въпроси към представителите на
ЕПС във връзка с правата и задълженията на СФСМВР като евентуален бъдещ член.
След представянето на ЕПС
бе представен доклад на Председателя на УС на СФСМВР за дейността на УС и Федерацията за
периода от предишната ИНК до
26.06.2010г.. Представен и приет
от делегатите бе финансов отчет
за работата на СФСМВР до момента. Със съдържанието на доклада можете да се запознаете на
следния линк:
http://sfsmvr.org/forum/viewtopic.
php?f=26&t=840
Представени и приети бяха програма и бюджет за дейността на
СФСМВР до края на 2010 г. Всички
представени отчети, приети решения и документи /отчет за работата, финансовия отчет, програма и
насоки както и протокола от ИНК/
са качени на сайта на СФСМВР:
http://sfsmvr.org
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тоци за информиране.
Иницииране подписване на ново
споразумение с МВР или сключване на
анекси към настоящото.
Засилване на натиска към МВР за
реализиране на активен, реален социален диалог.
Публичност при разминаване на
думи и дела от страна на МВР, категоричност в позициите за проблеми
с ненамерени решения.
Контакт с обществени организации, експерти, политици, общественици, дейци на културата, които в
общуването си с медиите да лобират за СФСМВР.
Очертаване на визия с кои организации СФС МВР ще работи и създаване на профил с характеристики и интереси относно линия на поведение.
Организиране на кампании, ефективни протестни действия при отказ от преговори и нарушаване на
постигнати споразумения и права
от страна на работодателя - МВР.
Изработване на механизъм и правила на работа на Фонда за подпомагане на членове и техните семейства.
Повишаване на професионалната подготовка на членовете на СФС
МВР.
Осигуряване на специализирана
литература и други.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НА СФСМВР
Издигане и укрепване авторитета на Федерацията на първо място
сред редовите служители, а впоследствие и пред Ръководството
на МВР, държавните институции в
Република България и обществото
като цяло;
Защита на синдикалните и професионалните права на членовете
на СФСМВР;
Социална дейност за подпомагане на членове на СФСМВР и техните
семейства.
“Защита на професионалните права”
Прилагане на единни европейски
стандарти и сертификати за създаване на професионален имидж, надеждност и експертност.
Обновяване на методите за защита на икономическите и социалните интереси на членовете на
СФСМВР.
Участие във форуми, комисии и
съвети за промяна на ЗМВР и нормативни документи, регламентиращи
дейността на служителите в МВР.
Участие при разработването на
нормативни документи регламентиращи безопасност и компенсираност при работа в специфични условия на труд.
Изграждане на публичен образ на
СФСМВР.
Изработване на медиен план за
осигуряване на максимално покритие на информационните потоци.
Изпреварващо поднасяне на
новини и проблеми за използване
на ефективен медиен натиск.
Използване на всякакъв вид по-
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“Повишаване на жизнения стандарт”
Всички служители в МВР имат
право на солидарност и социална
сигурност за изпълнение на своите
задължения, както и сигурност за
себе си и своите семейства.
Предприемане на конкретни действия за гарантиране на достатъчни доходи, спазване на работното
време социални придобивки, здравеопазване и защита от инциденти.
Гарантиране и подобряване на
социалната сигурност, в съответствие с условията на живот в Република България.
Намаляване на разликата меж-ду
месечните възнаграждения на работещите в МВР с тези от страните
членки на ЕС, като считаме, че заплатите на всички служители трябва
да стигнат до по-високо ниво, заради
лична ангажираност, личните рискове и свързаните с естеството на
работата отговорности и нужда от
финансова независимост.
Компенсациите, в резултат на
активната служба, е необходимо и
трябва да са от справедливи плащания, придобити след десетилетия
на саможертвена служба в името на
сигурността на хората.
Работата на служителите в МВР
е изключително напрегната и до
голяма степен опасна за здравето.
Служителите трябва да имат право на специални грижи и закрила от
страна на работодателите, като
рисковете и напрежението трябва да бъдат сведени до нивото
на неизбежността и работното време трябва да се базира на
това.

Служителите, пострадали и получили трайни здравословни увреждания, в резултат на професионалните си ангажименти, трябва да
могат да разчитат на специална
помощ и специфични професионални
грижи в случай на трудови злополуки
или професионални заболявания.
Изискване за подобряване условията на труд на работното място и
служебните помещения.
Осигуряване на достъпни предложения за пълноценен отдих на членовете на СФС МВР и техните семейства.
Сключване на споразумения и договори за отсъпки на стоки и услуги
специално за членове на Федерацията.
Откриване и поддържане на дарителски фондове и сметки за набиране на средства, с цел подпомагане на
семействата и децата на загиналите колеги и отпускане на средства
на нуждаещите се от лечение служители на МВР.
“Организационно укрепване”
Повишаване на синдикалната
култура, чрез провеждане на организирани и регламентирани семинари
и тренинги на членовете и на синдикалните ръководства;
Повишаване прозрачността в
дейността на УС и СД при вземане
на решение и тяхното разпространяване;
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Информиране на управителния
съвет за успешно приложени практики в СД;
Периодична отчетност на финансовите средства;
Бързо и адекватно преструктуриране на представителността
на синдикалните структури при
отрицателна промяна в местните
ръководни структури на МВР;
Изготвяне и изпълнение на PRстратегия за облика на СФСМВР,
както във вътрешен, така и във
външен план.
Ангажиране на повече активни
членове на СФСМВР в работата на
комисиите към УС;
Разширяване обхвата на дейност на СПСД и създаване на условия за активизиране на дейността
им.
Запазване и увеличаване броя на
членовете на СФСМВР, чрез постигане на реални резултати, действия и коректност във взаимоoтношенията.
Безкомпромисно отстояване позициите на СФСМВР и разяснителни кампании относно процесите
във Федерацията за приобщаване
на повече симпатизанти, членове и
съмишленици;
Въвеждане на мониторинг във
всяко синдикално дружество за
спазването на изконни права и интереси на членовете на СФСМВР,
спазване на КТД и решенията на УС
на СФСМВР.
Въвеждане на регулярност в
срещите на УС с Министъра на
ВР и поддържане на постоянна
телефонна връзка.

Организиране на кампании за
синдикализиране в МВР;
Провеждане на работни срещи,
спортни турнири, тържества и
други.
Ангажиране на синдикалния
състав на СФСМВР в конкретни мероприятия, за постигане на основните синдикални приоритети;
Осъществяване на конкретна
правна и синдикална защита на членове на Федерацията на всички нива
в МВР по възникнали конфликти на
интереси, свързани със служебната
им ангажираност и породените от
нея служебни и правни последици;
Провеждане на пресконференции по проблемите на служителите в МВР в частност членовете на
СФСМВР.
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Контакт със социологически
агенции за проучвания, свързани с
конкретни условия на труд в МВР,
влияещи върху работоспособността и физическата пригодност.
Провеждане на семинари с цел
обучение за общуване с медиите и
др.;
Международно презентиране на
Синдикалната федерация на служителите в МВР пред международните синдикални и несиндикални
органи и институции, изграждане и
пови-шаване на структурния и функци-онален стабилитет, утвърждаване на представителността
и авторитета му и огласяване на
проблемите на служителите в МВР,
търсещи решение във вътренационален аспект;
Създаване на нови, укрепване и
развитие на съществуващите международни контакти за ефективно
позициониране на СФСМВР сред европейските и световни браншови
орга-низации;
Взаимодействие и взаимопомощ
на дву и многостранна основа, с цел
спомагателно прилагане на оперативните и правно регламен-тирани възможности на международното синдикално сътрудничество и
съпътстващо използване на европейски и световни синдикални механизми и практики, имащо за предмет подпомагане изпълнението на
целите на СФСМВР.
Членство в /EPU/ и сродн организации.
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на Фокус

ЮГОИЗТОЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В СИСТЕМАТА НА
ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ НА ТЕМА
„ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ БЕЗ
ГРАНИЦИ“ БУКУРЕЩ

На 02.09.2010г. по покана на Президента на Европейския полицейски съюз г-н Герит Ван де Камп за участие в Югоизточна
конференция за социален диалог в системата на обществената
сигурност на тема „Обществен ред и сигурност без граници” за
Букурещ, Република Румъния замина официална делегация на Синдикалната федерация на служителите в МВР, ръководена от Председателя на УС на СФСМВР Валентин Попов, включваща: заместникпредседателите на УС на СФСМВР Галентин Грозев и Борислав Мазнев,
както и председателят на постоянната комисия „Връзки с други организации и протокол” към УС на СФСМВР г-ца Радка Павлова.
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Конференцията се проведе на 03-04.09.2010г. в зала „Николае Йорга” в Двореца на народите, Букурещ и в нея взеха участие делегации
на: Европейският полицейски синдикат /EPU/, Синдикалната федерация на държавните служители и работещите по трудови договори
в МВР-Румъния /FSNPPC/, Холандският полицейски синдикат /ACP/,
Синдикатът на полицейските служители и служителите в МВР – Унгария, Полицейският сръбски синдикат /PSS/, Синдикат “Demintatea”
- Молдова.

От страна на съответните министерства на вътрешните работи участие взеха: зам. министър на ВР г-н Павлин Димитров, министър на ВР Василе Блага – Румъния и ръководството на МВР – Румъния, зам. министър на ВР - Молдова и представител на МВР–Холандия
Сжак Кромбеен.
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Основните проблеми, които се обсъдиха на конференцията бяха:
1. Влиянието на икономическата криза върху полицейската
дейност,
2. Насилието срещу полицията,
3. Законите, свързани с работното време на полицейските
служители.
Делегацията на СФСМВР представи писменни доклади и по трите
теми, като Председателя на УС на СФСМВР Валентин Попов изнесе
доклад на тема „Социалният диалог в МВР в условията на криза”, в
който остро постави всички професионални и социални проблеми на
служителите в МВР.
4. В хода на конференцията Зам. Министърът на ВР Павлин Димитров изнесе доклад в който подчерта: “Реален социален диалог в
МВР –България започна след учредяването на СФСМВР през 2009г.
и особено след силния натиск от страна на Федерацията върху
политическото ръководство на МВР за решаване на натрупаните през последните 20 години проблеми.”
5. В хода на дискусията Г. Грозев подчерта необходимостта от
обща позиция и съгласувани действия на синдикалните организации
на служители в МВР от страните на Югоизточна Европа с активната помощ на Европейския полицейски съюз.
По време на конференцията беше проведена предварително
планирана неофициална среща между делегацията на СФСМВР, Зам.
Министър П. Димитров и Президента на ЕПС Герит Ван де Камп. На
срещата президентът на ЕПС зададе на Зам. Министър Димитров
въпроси във връзка с подготвения от МВР Закон за изменение и допълнение на ЗМВР. Основна тема беше предложението на МВР за премахване на текста на параграф 1а от Допълнителните разпоредби на
ЗМВР, който отпраща към Закона за държавния служител за заплащането на нощния труд, времето на разположение и други допълнителни възнаграждения.
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Според Зам. Министър Димитров промените в ЗМВР са наложени
от ЕС във връзка с включването ни в Шенгенското пространство и
политическата воля на правителството за обединяване в една дирекция на ГД ”ПБС” и СД „ГЗ”. Зам.Министър Павлин Димитров заяви,
че орязването на социалните компенсации на служителите в МВР е
срещнало остри възражения от СФСМВР, които са били отхвърлени
от Министъра с неясни засега мотиви.
Г-н Герит Ван де Камп подчерта, че орязването на социалните
компенсации на служителите в МВР се прави без нужда и каквато и
да е мотивация, като призова промените в ЗМВР да бъдат сериозно
обсъдени от социалните партньори в МВР.
Г-н Ван де Камп подкрепи предложените от СФСМВР промени в ЗИД
на ЗМВР като необходими, навременни и съобразени с европейските
норми и добри практики, като заяви, че Правителството на Р. България ще получи от ЕПС официално писмо за разглеждане на предложенията на СФСМВР.
По време на дискусията бяха обсъдени идеи на FSNPPC за общи ефективни протестни действия на синдикалните организации от Балканите. В интервюта за националните румънски телевизии СФСМВР
подкрепиха справедливите искания на колегите си от FSNPPC и изразиха възмущението си от 20%-то съкращение на щатовете и 25%то намаление на заплатите на румънските полицаи.
В края на конференцията участниците обобщиха становищата
си в проект за документ, който да отрази проблемите на служителите и да бъде представен от ЕПС и ЕВРОФЕДОП пред Европейската
Комисия и Европейския Парламент. Това ще стане след обсъждане
на документа на среща на полицейските синдикати от ЕС на 0910.09.2010г. в Люксембург.
На конференцията на EUROFEDOP която ще се проведе на 09 и
10.09.2010г. в Люксембург в рамките на Белгийското председателство на ЕС ще се разгледа и се приеме резолюция - Меморандум, която
ще бъде представена на компетентните органи на ЕС.
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На 05.09.2010г. Президента на EPU Герит Ван де Камп проведе обучение на делегатите от СФСМВР по изготвянето на стратегии и работа с политическото и професионално ръководство на МВР, както
и работа със синдикални дружества, председатели и управителни
съвети на СД, както и провеждането на срещи с членовете на федерацията.

Конференцията беше отразена в медиите и членовете на СФСМВР
имаха възможност да получат своевременно информация за протичането й и взетите решения. Допълнителна информация за проведените конференции можете да намерите на интернет страницата
на СФСМВР - http://sfsmvr.org
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До Председателя на 41-то Народно събрание
Г-жа Цецка Цачева
Народно събрание на Република България
София 1169, площад Народно събрание №2
БЪЛГАРИЯ
Уважаема г-жо Цачева,

Лойсден, 6-ти септември 2010 г.

Европейският полицейски съюз би желал да поднесе на Вашето внимание следния спешен въпрос. Европейският полицейски съюз представлява една подкрепяща полицейска асоциация, която обхваща полицейски обединения в цяла Европа. Европейският полицейски съюз
представлява 400,000 членове. Вашето национално полицейско обединение - СФСМВР, е член на нашата организация.
В момента Вашата държава работи енергично, за да получи достъп
до „Шенгенската зона” като отчасти извършва промени във Вашето законодателство. Вашето правителство в момента работи върху поправките в Закона за МВР. Европейският полицейски съюз проявава сериозна загриженост във връзка с предложените поправки и процедурата,
следвана от страна на Вашето правителство.
Този въпрос беше поставен за обсъждане от СФСМВР по време на
международната конференция в Букурещ на 3-ти и 4-ти септември тази
година. Ние също така говорихме с министъра на вътрешните работи и
го информирахме за нашата загриженост. Струва ни се, че правителството не желае да се отклони от предложените промени или процедури.
Той насочи СФСМВР към Парламента, който да извърши промените,
които те искат.
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Въпреки че ние вярваме, че това е в противоречие с европейските
правила и споразумения за водене на социален диалог, независимо от
това се обръщаме към Вас с искане да разгледате добре този въпрос с
министерството на вътрешните работи във вашето правителство и да
извършите цялото необходимо регулиране на законодателството.
Моля, вижте приложените копия на писмото, което изпратихме до
Министър-Председателя и министъра на вътрешните работи във връзка
с този въпрос. Молим Ви особено да обърнете внимание на юридическите усложнения и стъпките, които ние обмисляме да бъдат предприети
във връзка с Европейската комисия и Европейския парламент по отношение на влизането на България в „Шенгенската зона”.
През идващите седмици Управителният съвет на СФСМВР ще се
обърне към Вас с искане да разясните процедурата, която е следвана до
сега. Също така те ще Ви информират за техните специфични цели от
името на техните членове. Молим Ви да ги приемете и да дадете сериозен шанс на техните предложения.
Искрено Ваш,

Герит ван де Камп
Председател на Европейския полицейски съюз
Секция Холандия
Ларикслаан 1
3833 AM ЛОЙСДЕН
Email: epu@acp.nl
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Министерски съвет на Република България
Министър-председател Бойко Борисов
1594 София, бул. ”Дондуков” № 1
Ваше превъзходителство,

Лойсден, 6-ти септември 2010 г.

В качеството ми на председател на Европейския полицейски съюз
настоявам за Вашето незабавно внимане по отношение на следното.
Полицейската организация СФСМВР е член на Европейския полицейски съюз. В това качество те се обърнаха към нас и предоставиха на
нашето внимание информация за текущите процеси относно изменението на закона за МВР. Международната конференция на Европейския
полицейски съюз, проведена на 3 и 4 септември в Букурещ, включи
задълбочено обсъждане на тези промени в закона и начина, по който
Вие възнамерявате да ги извършите.
Ние бихме искали да споделим нашата сериозна загриженост относно мотивацията и начина, по който законът е променен. Разбираме, че Управителният съвет на СФСМВР е уведомил министъра на
вътрешните работи относно техните възражения и към процедурата,
и към съдържанието. В писмо, изпратено в средата на август 2010г.,
СФСМВР информира министъра на вътрешните работи относно техните възражения и предложения за промени в съдържанието на поправките в закона, които понастоящем са в процес на обсъждане.
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Европейският полицейски съюз прегледа тези възражения и достигна
до следните изводи:
1. Вашето правителство не прави разлика между водене на социален
диалог (преговори с професионални асоциации/сдружения) и процеса на
вземане на политически решения. Вашето правителство е насочило професионалните организации към парламента, който да изпълни промените, които те желаят да се извършат. Това е в противоречие с европейските
правила и споразумения относно промени в закона, които засягат пряко
служители (в публичния сектор).
2. Промените, предложени от страна на СФСМВР, са в съответствие
с европейските и други международни правила (например Международната организация на труда). С предложените промени в закона изглежда
Вашето правителство иска да действа в противоречие с тези международни закони.
3. Ето защо, във връзка със законите и наредбите, които засягат социални права на служители в публичния сектор, ние оспорваме аргумента,
изтъкнат от страна на Вашето правителство, че настоявате за тези промени като една необходима част от проекта за влизане в Шенгенската
зона. Всъщност договорът за Шенген не съдържа подобни изисквания.
Европейският съюз също не поставя подобни изисквания.
4. Накрая, бихме искали да изразим нашето учудване във връзка със
законодателната процедура, която е била следвана. Ден след гореспоменатата конференция министърът на вътрешните работи обяви пред
медиите, че правителството ще ускори процедурата за (промяна на) законодателството. Ние бихме искали да обърнете внимание на факта, че
това ускорение на процедурата е в противоречие с законите на Република
България. Неразбираемо е за нас и най-вероятно за гражданите на България, че вие бихте нарушили Вашите собствени закони. Това ще повлияе
неблагоприятно върху доверието във Вашето правителство както на национално, така и на международно ниво.
В светлината на казаното по-горе, бихме искали от вашето правителство да предприеме следните стъпки:
1. Спешно ви призоваваме да се придържате към приложимите национални и международни закони и правила.
2. Влезте в социален диалог (преговори) със СФСМВР като една легитимна насрещна страна, на базата на предложенията, които те са формулирали, за да се гарантират правата на служителите в публичния сектор.

18

Европейският полицейски съюз ще наблюдава активно развитието
на този случай. Ако е необходимо, ние ще информираме Европейската
комисия и Европейския парламент относно състоянието на нещата в
България в процеса на влизането в Шенгенската зона.
Ние вярваме, че сега важните аргументи са на масата, за да породят
една ревизия на съдържанието и процедурата за създаване на това законодателство. Нетърпеливо очакваме вашия писмен отговор на това
писмо чрез Управителния съвет на СФСМВР.
Искрено Ваш,

Герит ван де Камп
Председател на Европейския полицейски съюз
Приложено:
Писмо от СФС МВР, изпратено през август 2010г.
Секция Холандия
Ларикслаан1
3833 AM ЛОЙСДЕН
Email: epu@acp.nl
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УЧАСТИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СФСМВР В
ГОДИШЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН
СЪВЕТ В ЛЮКСЕМБУРГ
На 08.09.2010г. по покана на EUROFEDOP и EPU за участие в “Годишен
Полицейски професионален съвет на Европейската конфедерация на
независимите синдикати (CESI) и EUROFEDOP и Европейски полицейски съюз (EPU)” за Люксембург замина официална делегация на СФСМВР
в състав: Зам. председателите на УС на СФСМВР Галентин Грозев и
Борислав Мазнев, както и председателят на постоянната комисия
„Връзки с други организации и протокол” към Управителния съвет на
СФСМВР г-ца Радка Павлова.
На 09-10.09.2010г. в сградата на Европейската Комисия в Люксембург бе открит “Годишния Полицейски професионален съвет на
Европейската конфедерация на независимите синдикати (CESI) и
EUROFEDOP и ЕПС.
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На срещата в Люксембург присъстваха освен членовете на Европейския полицейски съюз и полицейски синдикати от Франция, Испания,
Португалия, Италия и Люксембург, членуващи в EUROFEDOP и CESI.
Основните теми които бяха обсъждани на конференцията бяха:
1. Влиянието на икономическата криза върху полицейската дейност,
2. Насилието срещу полицията,
3. Както и законите, свързани с работното време на полицейските служители.
В началото на конференцията Президента на ЕПС г-н Герит Ван де
Камп изнесе доклад за дейността на съюза за изтеклата година, като
представи двата новоприети в ЕПС синдиката: “Синдикатът на полицейските служители и служителите в МВР” – Унгария и Синдикалната
федерация на служителите в МВР – Р.България. Унгарския синдикат
макар и създаден приблизително по едно и също време със СФСМВР наброява 2500 члена и към момента няма постигнати резултати.

От своя страна делегацията на СФСМВР направи впечатляващо
представяне на Федерацията, като презентацията на СФСМВР беше
изнесена от г-ца Радка Павлова. Преставителите на присъстващите професионални организации изказаха единодушно мнение, че за
много кратко време сме свършили огромен по обем работа, приемайки делегатите ни като равнопоставени членове на организацията.
Осъществени бяха контакти с всички полицейски синдикати представени на конференцията.
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Делегатите от всички представени синдикални организации се
обединиха около идеята и изявиха желание да членуват в ЕПС, тъй
като това е една добре работеща структура имаща възможност да
обедени полицейските синдикати и да изразява и отстоява социалните правата на служителите в полицията. В резултат на това бе
взето решение всички полицейски синдикати и сродни професионални организации на служители в Министерствата на вътрешните
работи, членуващи в EUROFEDOP и CESI да се обединят под ръководството на ЕПС. С взетото решение за присъединяването на синдикалните формации от Франция, Испания, Португалия и Италия към ЕПС,
броят на членовете полицейските служители и служителите работещи в структурите на МВР, които членуват в организацията ще
надхвърли 500 000.
В доклада си пред конференцията Вицепрезидента на EPU Г-н
Херман Бенкер представи внесено предложение на EPU до Европейския парламент и Европейската комисия за промени в Директива
2003/88/04.11.2003г. на Европейския съюз, определяща работното време на държавните служители, като промените са в насока увеличаване времето за почивка, която да се изразява в минимално време за
почивка 11 часа без прекъсване при 8 часов работен ден и минимално
време за почивка 48 часа без прекъсване при междуседмичната почивка. (Това пряко касае служителите работещи на ненормираното
работно време при 40 часова работна седмица!)
Допълнително бе обявена инициатива на Австрийския Полицейския Синдикат, изразяваща се в поръчано проучване в Виенския Университет за установяване на отрицателни и стресовите фактори
в работата на полицейските служители, водещи до демотивация на
състава и понижаване качеството на работа. Същата ще бъде приложена към изготвяната от ЕПС обща рамка за създаване на единно
европейско полицейско законодателство, която да бъде предложена
на Европейския парламент и Европейската комисия. Целта на ЕПС е
да бъдат уеднаквени всички закони по които ще работят полицаите
в ЕС и в Шенгенското пространство, както и изравняване на техните социални права и заплащането на положения труд.
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Представителите на FSNPPC в лицето на Генералният секретар
Тоадер Параскиф, в качеството на организатори на Югоизточната
конференция за социален диалог в системата на обществената сигурност на тема „Обществен ред и сигурност без граници” проведена
в Букурещ, представиха резултатите от конференцията и внесоха
приетия на същата Меморандум за съгласуване от “Годишен Полицейски професионален съвет на Европейската конфедерация на независимите синдикати (CESI) и EUROFEDOP и Европейски полицейски
съюз (EPU). Участниците се обединиха към решението взето на конференцията в Букурещ и единодушно гласуваха да се изработи общ
Меморандум от членовете на ЕПС, на база на предходния от Букуреш,
като двата документа да бъдат внесени в Европейската комисия и
Европейския парламент.
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Изводи от конференцията в Букурещ на 3-4.09.2010г., организирана от
SNPPC и ACP.
Участниците в конференцията призоваха професионалния съвет на ЕПС да
подготви решения по следните въпроси:
1. Да се намали насилието срещу полицейски служители
2. Рискове на сигурността/безопасността, които се дължат на икономическата криза
I. Обединените полицейски асоциации, които образуват ЕПС, призовават
Европейския парламент и Европейската комисия да намалят нарастващото
ниво на насилие срещу полицейски служители.
ЕПС призовава всички страни членки систематично да обръщат внимание
и да редуцират това насилие и последиците от него.
Систематичният подход изтъква следните елементи на нивото на държавите членки:
1. Подобрение на юридическия статус/възнаграждението за вреди, понесени от страна на полицейски служители, които са жертви на насилие.
2. подход, който информира обществеността относно насилието срещу полицейски служители, като част от правителството, е неприемлив.
3. Подобрения в преследването, даването под съд и наказанията при насилие срещу полицаи.
4. Осигуряване на образование, обучение и ресурси, за да се даде възможност на полицейските служители да гарантират адекватно тяхната собствена
сигурност.
II. Обединените полицейски асоциации, които образуват ЕПС, спешно призовават Европейския парламент и Европейската комисия да обърнат изрично внимание на рисковете от икономическата криза върху сигурността/безопасността.
В тази връзка ЕПС би желал да наблегне на следните рискове:
1. Увеличена миграция от големи групи (обществено онеправдани) граждани, което може да доведе до социални безредици в държавите членки.
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2. Увеличението на злонамеренитe/криминалните дейности, свързани с
миграцията.Увеличаващото се напрежение върху полицейската и съдебната да
подобрят/увеличат обществения ред, прилагането на закона и преследването.
Съкращенията в полицейската и съдебната системи поставят огромни пречки
пред полицията да отговори на тези очаквания.
3. Полицейските служители искат да са в състояние да изпълняват работата
си по професионален и честен начин. Със сигурност е в интерес на правителствата обществеността да вярва на полицията като поддръжник на реда, мира
и сигурността. Съкращенията в полицейския доход поставят това под напрежение, което на свой ред има за последица съществено увеличение на риска
от корупция.
В резултат на това гражданите могат/ще загубят доверие в полицията, а по
този начин и правителството ще загуби доверие (до една значима степен).
4. Икономическо възстановяване/растеж беше изрично свързано със социалния мир и ред. Компаниите/организациите ще ограничат/насочат на други
места техните инвестиции, ако сигурността не е гарантирана по адекватен начин. Ето защо Европейското икономическо възстановяване е тясно свързано с
осигуряването на един адекватен обществен ред, мир и безопасност.
Във връзка с казаното по-горе, ЕПС призовава отговорните страни да:
1. Обединените полицейски асоциации, които образуват ЕПС призовават
Европейската комисия и Европейския парламент да извършат специфично
проучване/наблюдение относно нещата, описани в точки 1 и 2.
2. Да се ограничат съкращенията в полицейската и съдебна системи до един
абсолютен минимум и/или да се започне инвестиране в полицейската и съдебна системи (виж точка 3 относно подробности ). По-нататъшно увеличаване на
сътрудничеството между полицията и съдебната система.
3. Да се ограничат съкращенията на дохода на полицейския служител до
един абсолютен минимум и/ или да се върне този доход до нивата отпреди
кризата (виж точка 4 относно подробности).
4. Да се обсъди внимателно сигурността/безопасността като един ключов
фактор за успеха на икономическото възстановяване и стимулиране на инвестициите (виж точка 5 относно подробности).
На 9 и 10 септември в Люксембург ще се проведе дискусия за конвенцията
на ЕПС. В тази конвенция ЕПС ще формулира позицията си относно социалния диалог по този въпрос с Евпропейската комисия и Европейския парламент.
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СФСМВР - позиции

МВР харчи с много лека ръка
Галентин Грозев работи в МВР
от 2005 г. като младши разследващ
полицай в столичното Пето РУП. Завършил е културология в СУ “Св. Климент Охридски”. В началото на април
2009г. участва в учредяването на синдикално дружество в Пето РУП-София. На 19.12.2009г. е избран за зам.председател на УС на СФСМВР.

- Г-н Грозев, през последните две години исканията на полицейския синдикат
на няколко пъти претърпяха промени,
може ли да конкретизирате кои са найнаболелите проблеми, които според вас
спешно тряб-ва да се решат?
На първо място е пенсионната реформа. Предвиждането да се увеличат годините за пенсиониране от 25 на 28 и идеята за
промяна на формулата, по която се изчисляват пенсиите на служителите на МВР от
първа категория, са много притеснителни
за огромна част околегите. Това е типичен
пример за несигурността, която витае в
системата - от години плашат служителите, че ще им отнемат 20-те заплати, и тъй
като ние нямаме друга законна възможност за доход, това демотивира състава.
Второто ни искане донякъде произтича
от този проблем, защото при тази несигурност много от колегите предпочитат да се пенсионират, въпреки че
могат още да служат, а към момента
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не се провеждат никакви конкурси за назначаване. Тоест всяко опразнено място не се
запълва и останалите служители трябва
да поемат тази работа. За това обаче не
са предвидени никакви компенсации, заплащането на извънредния труд пък се ограничава от различни незаконосъобразни или
несправедливи заповеди и служителите се
пренатоварват.
- Каква е материалната база в полицията в момента и има ли някакво подобрение?
- Изключително остаряла е, а там, където има по-модерна техника, няма консумативи за поддържането й. Конкретен
пример - колеги от пожарната в Силистра
споделиха, че служебните им коли не са минали технически преглед. Това, естествено,
води и до инциденти - м. г. предното дясно колело на тяхна пожарна се е откачило
в движение и единствено ниската скорост
е предотвратила трагедията. Колеги от
Пето РПУ в София пък ми се оплакаха, че
патрулни автомобили нямат сирени, работещи станции, масло. В други РПУ от
страната сигнализират, че нямат резервни части, униформи, обувки - каквото и да
потърсят, все не е налично. Следващият
проблем е неправилното разпределение на
средствата и щатните бройки в МВР. Много малко от служителите обслужват директно гражданите и решават проблемите
на обществото. Става въпрос за не повече
от 20 000-25 000 души в системата. Стига
се до абсурдната ситуация цели участъци и
райони да остават с по 5-6 души, които да
патрулират. Подобна информация имаме
за Пирдоп, Търговище, Омуртаг. Това е абсурдно, защото и обществото е недоволно,
и служителите са недоволни, и държавата
е недоволна. Така цялата система се явява
като ненужна кръпка, в която обществото
вижда просто 50 и няколко хиляди държавни служители първа категория, които не
могат да решат най-наболелите проблеми,
свързани с битовата престъпност.
- Защо конкурсите за назначаване на
нови кадри в МВР са блокирани?
- Нямам представа, но активни
конкурси от години не се провеждат.
Последните масови назначавания покриха едва 1/20 от необходимото. А има
желаещи, макар че те са все по-малко,

тъй като особено в София начална заплата
от 450-500 лв. не е атрактивна. В същото
време има колеги с над 20 г. трудов стаж,
които получават по 680 лв. Това кара колегите да се чувстват, сякаш са изтласкани в
ъгъла. Самото МВР е изтласкано в ъгъла на
държавния приоритет. Говоря за промяна в
системата и адаптацията й към актуалните условия.
- В бюджета за 2011 година МВР ще
получи най-много пари от министерства.
Всеизвестно е, че 90% от тези средства
отиват само за заплати. Вие имате ли
предложение как да се промени това?
- В МВР има изключително много външни за системата структури. Пожарникарите не са полицаи, документите за самоличност, регистрацията на коли, миграцията,
гражданска защита, телефон 112, специалната куриерска служба също приехме.
Всичко това през годините превърна МВР в
Министерството на всичките работи. Затова има и толкова много служители. Проблемът от това също е, че когато дойде
при нас нова структура, през първата година бюджетът й идва към министерството,
както беше с “Гражданска защита” - м. г.
бюджетът й беше над 50 млн. лв., а т. г. е.
0лв. . Така това увеличение от 50 млн. лв.,
което планират за 2011 г., най-малкото ще
отиде за “Гражданска защита”. Механично са струпани множество структури и
нашето виждане е, че голяма част от тях
могат да се изведат извън МВР - болницата, почивните станции, много поддържащи
структури. В плана за изразходването на
бюджета за т. г. фигурираше една точка,
според която 116 млн. лв. се предвиждат за
развиване на научна дейност и административно обслужване.
- Смятате ли, че е нормално такава
крупна сума да се харчи за това?
- Аз не мога да се наема с крайно становище дали са вредни или полезни институтите, но факт е, че средствата в МВР
се харчат с много лека ръка. Примерно едни
кубинки струват 97 лв., а в същото време
на Женския пазар в София струват около
40 лв. Проблемът с надуването на цени е
дългогодишен, ние дори успяхме да огласим един случай с униформи на “Гранична
полиция”, които бяха с около 7 пъти поскъпи от реалната им цена. Какво стана

по-нататък, не знам - намерихме проблема,
дрехите бяха иззети и след това настана
пълно мълчание. Затова смятаме, че няма
ефективен контрол по тези въпроси.
- Как върви диалогът ви с МВР в ССП
ръководен от зам.-министър Павлин Димитров, който отговаря за синдикатите?
Преди време обявихте, че той повече пречи, отколкото помага. Продължава ли да
е такава ситуацията?
- Ние много добре си говорим, но зам.министър Димитров определено не е факторът, който може да реши едно или друго
нещо в МВР. Диалогът с него е като диалога със секретарката му - тя предава, той
предава и някой друг решава. Решенията
определено се взимат на друго ниво, до което ние нямаме достъп, а ако имаме достъп,
не участваме в диалог, а слушаме монолози. Това е и разликата в настоящите ни
протести - смятаме за крайно необходимо
правителството да снижи самочувствието
си и високомерното отношение, което има
към служителите на МВР.
- Кого визирате?
- Цялото правителство се държи така.
Бяхме поканили на Дискусия по проблемите
в сферата на сигурността на 16.09.2010 г. в
х-л “Родина” премиера Бойко Борисов и четирима министри на наше събитие. Никой
от тях не дойде и дори не си направи труда
да ни уведоми дали ще дойде или не. Типичен пример, че си играят с нашето доверие,
са протестите на КНСБ и КТ “Подкрепа”.
Получава се абсурдната ситуация аз да пазя
този, който иска да ми вземе нещо, от този,
който иска да ми го запази. Правителството трябва да се замисли сериозно, защото
повечето хора, които гласуваха за него, вече
започват да му търсят сметка за обещанията. Знаете, че протестите по принцип са
за заплати, а ние се отказахме от това, за
да не ни обвинят, че искаме пари по време на
криза. От социалния си статус обаче няма
да се откажем.
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- За да стигнем дотук, вече е изчерпана всяка друга възможност. Въпреки това
ние не живеем в някоя латиноамериканска
държава, за да правим парадни действия.
Ние живеем в демократична държава и
спазваме законите й. Но не възнамеряваме
повече да търпим лъжи. Две години чакахме
отговор, преди това дълги години чакахме
изобщо реакция. Наслушахме се на откровени лъжи като обещанието да се търсят
възможности за изравняване на заплатите
в МВР и ДАНС веднага след изборите. Това
беше елементарно подвеждане на хората
да се надяват на невъзможни неща. Затова вече няма да вярваме на каквото и да е
обещание, ако не е скрепено с конкретен
срок и отговорник, но не някой експерт или
директор, а най-малко министър. И може
би ще започнем да вярваме едва след като
обещанието е изпълнено или министърът е
освободен и след него е назначен друг отговорник, който да свърши работата.
- Каква част от състава на МВР очаквате да ви подкрепи?
- Хората са много уплашени. Като подкрепа за действията и исканията ни ви гарантирам, че ще е над 99% от колегите.
Активна подкрепа обаче не можем да очакваме от толкова хора заради народопсихология, сложната структура на МВР, а и защото много хора бяха подведени, че не това
е начинът за постигане на целите ни , че все
още може да се действа по втория начин,
с връзки, с пари, с приятелства. Истината
обаче е, че нашата защита може да минава
само по граждански ред. Всичко останало е
корупция на системата!

Очаквате ли в тези две седмици, които
дадохте като срок на правителството,
да се случи нещо, което да ви откаже от
протестите?
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ДИСКУСИЯТА В ХОТЕЛ ”РОДИНА”
„ПРОФЕСИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В УСЛОВИЯТА
НА КРИЗА ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР , МП И
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МО”
На 16 септември 2010 г. в 10:00 часа в зала 1 на хотел „Родина” се
проведе дискусия на тема „Професионални и социални проблеми в
условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната” организирана от
Синдикалната Федерация на служителите в МВР /СФСМВР/, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” и Синдикатът на Служителите в
Затворите в България /ССЗБ/.
Официално поканени за участие в дикусията бяха: Премиерът на
Р.България Г-н Бойко Борисов, Вицепремиерите Симеон Дянков – МФ и
Цветан Цветанов - МВР, министрите на отбраната А. Ангелов и на
правосъдието М. Попова.
Дневен ред на дискусията:
1. Състояние на структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).
2. Проблемът с натрупаните отпуски от преди 2010 година, които няма да могат да бъдат ползвани след 31.12.2011 година;
3. Стратегия на правителството за нужда от промяна на І-ва категория труд в по-ниска за служителите работещи по ЗМВР и ЗОВС;
4. Обсъждането на промени в обезщетенията при пенсиониране и
напускане и увеличаване на осигурителния стаж;
5. Незаплащането на нощния труд и времето на разположение;
6. Липсата на представителство на държавните служители работещи по ЗМВР и ЗВС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
7. Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права на държавните служители от МВР и ГДИН и военнослужещите.
От официално поканените представители на
правителството, не се яви никой !
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Министерството на вътрешните работи бе представено от
зам. Министъра г-н Павлин Димитров. Той заяви, че диалога между
СФСМВР и МВР е факт след натиска на Федерацията от края на 2008г.
и началото на 2009г. „Всички социални придобивки за служителите
на МВР остават” – обеща г-н Димитров, както и че в близките дни ще
бъдат осигурени парите за униформи и от началото на м.Октомври
започва изплащането на парите за дрехи на цивилните служители.
Той увери, че диалогът със СФСМВР за заплащането на нощния труд
продължава и подчерта, че такава практика в Европа няма. (Явно
не беше запознат с Директива 2003/88/04.11.2003г. на Европейския
съюз! Ратифицирана от Р.България на база на същата в ЗМВР е през
2006 в ЗМВР е внесена поправка - §1а от преходните и заключителни
разпоредби)
От Синдикалната Федерация на служителите в МВР заявиха категорично пред Зам.министър Павлин Димитров и представителите
на Министерския съвет, че ако не получат ясен сигнал от правителството в най-кратки срокове, за тяхната ангажираност с професионалните и социалните проблеми в МВР, МО и МП, то преди края на
годината ще обмислят последващи действия, включително и протести. За пореден път бяха повдигнати всички наболели въпроси и
поставени всички проблеми в в условията на криза пред държавните
служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната.
В края на дискусията организаторите приеха и подписаха декларация, която беше изпратят лично до Министър-Председателя,
Министъра на Вътрешните работи, Министъра на Отбраната,
Министъра на Правосъдието и всички медии. В нея те заявяват силното си безпокойство от пасивността и незаинтересоваността на
правителството към професионалните и социалните проблеми на
служителите в МВР, МО и МП - ГД ”ИН”.
Тук можете да видите цялото предаване “Сеизмограф”
http://www.btv.bg/shows/seizmograf/vide ... 010_g.html ,
както и записи от дискусията от 16.09.2010г.”Родина”
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Нашите победи
09.06.10г. Започнаха измервания за вредни вещества в службите БДС
В Дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС) по указание на
зам. Министъра на вътрешните работи П. Димитров се проведе среща по проблеми свързани с условията на труд на служителите в структурата. На срещата
присъстваха инж. Антон Донев, нначалник на IV сектор ДБДС, представители
на службата по трудова медицина, д-р Върбанова от МИ МВР, представители
на РИОКОЗ, МЗ, зам. директорът на НЦООЗ Теодор Панев, представител на
измерваща лаборатория г-н Дюлгеров и представители на фирма Siemens и представител на СФСМВР М.Любенова – член на УС на СФСМВР и представител
на НСГА. По предварителни проби направени от от измерващата лаборатория,
които бяха представи на представителите на МЗ има индикации за наличие на
вредни вещества. Предстои измерване на наличието на газ и прах и замерване
на нивата на шума в поделенията на ДБДС. По настояване на Милена Любенова
инж. А. Донев се съгласи да се изпрати изрично указание за извършването на
манипулации от страна на инженери и служители на сектор КИС.
18.06.10г. СФСМВР настоява за преразглеждане на случая.
От синдикалната организация на полицаите изпратиха писмо до министър
Цветанов с настояване за преразглеждане на случая sзаради редица нарушения
при провеждането на дисциплинарното производство срещу Лина Маркова и
Борислав Серафимов. Писмото е подписано от зам.-председателят на синдиката Галентин Грозев, който е защитавал интересите на двамата полицаи по
време на дисциплинарката.
“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, нещо повече – в абсолютно нарушение на чл. 49 АПК
комисията си присвоява качеството на вещо лице, като свободно анализира
епикриза от лечебно заведение при извеждането на заключение за извършена
телесна повреда на Георгиев.
В същото време комисията обосновава заключението си за уронване на престижа на МВР върху предположенията си, като няма нито едно доказателство
или публикация в медиите в тази посока, с което нарушава чл. 59, ал. 2, т. 4 Административно-процесуалния кодекс (АПК)”.
С писмо рег.номер I 20333/22.06.10 СФСМВР беше уведомена, че Заповедта
за дисциплинарно уволнение е отменена със заповед на МВР Ц.Цветанов в
момента Лина Маркова и Борислав Серафимов са действащи служители и
продължават все така отговорно да изпълняват служебните си задължения.

32

18.06.10 г. Кръгла маса на тема “Гражданската сигурност - трети стълб
на Сектора за сигурност в Република България” се проведе на 18.06.10г. в
Благоевград в аулата на Американския университет в България под патронажа
на еврокомисар Кристалина Георгиева. Организатори на мероприятието бяха
Център за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността
в Югоизточна Европа и Черноморския регион, Американски университет в
България и Югозападен университет “Неофит Рилски”. От страна на СФСМВР
участие взе председателят на УС на СФСМВР Валентин Попов. Присъстваха
областият управител на Благоевградска област, председателят на ОбС Благоевград, кметове на общини, ректорите на ЮЗУ и АУБ, преподаватели,
представители на неправителствени организации.
СФСМВР е поканена да се включи със специален материал в сборника
от Кръглата маса, който предстои да бъде издаден и изпратен до различни
институции, в това число до ЕК чрез комисар Кристалина Георгиева.
10.08.10г. Административният съд в Плевен отмени заповедта за
дисциплинарно уволнение на полицая Георги Филатов от Долни Дъбник. Полицаят
бе отстранен за уронване на престижа на службата. Жители на община Долни
Дъбник направиха подписка и организираха митинг в негова защита. АС-Плевен
реши: Отменя Заповед № 42/06.01.2010г. на ВНД Директор на ОД на МВР
– Плевен, с която на осн. чл. 227 ал.1 т.10 от ЗМВР вр. чл. 230 ал.2 т.4 от
ППЗМВР на Г.К.Ф. е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” за
извършено тежко нарушение на служебната дисциплина. (делото е задено с
финансовата помощ на СФСМВР) ОСЪЖДА ОД на МВР – Плевен да заплати
на Г.К.Ф. направените деловодни разноски в размер на 240 лв., представляващи
адвокатско възнаграждение.
23.08.10г. След среща в сградата на ГД “Гражданска защита” се възстанови
изплащането на парите за водолазите при тренировъчните им спускания
под вода
На 23 август 2010г. в сградата на ГД “ГЗ” по искане на УС на СФСМВР
се проведе среща с главния директор на ГД “ГЗ” комисар Ст.Бурджиев. От
страна на СФСМВР присъстваха зам.председателят на УС на СФСМВР
Г.Грозев, членовете на УС Р.Палова и М.Иванов и председателят на СД №
100”ГЗ- София” Т. Райчев. Разгледани бяха текущи проблеми при заплащането
на тренировъчните спускания на водолазите към ГД “ГЗ”, предстоящите
промени в ЗМВР и статута на ГД “ГЗ”. На срещата беше уточнен редът за
отчитане и плащане на допълнителните възнаграждения на водолазите от
Главна Дирекция “Гражданска Защита”.
На 21.09.10г. след едномесечни преговори между СФС и Главна Дирекция
“Гражданска защита” се възстанови изплащането на парите за водолазите
при тренировъчните им спускания под вода. Членовете на СД № 100”ГЗСофия” изказват своята благодарност на УС на СФСМВР за подкрепата
която получи дружеството, а също и на Комисар Борджиев за проявеното
разбиране!
33

24.08.10г. СФСМВР и Главният секретар на МВР решиха спешно социалнобитов проблем на служители от МВР
На 24.08.2010г. в УС на СФСМВР постъпи сигнал от членове на СФСМВР
командировани в гр.София за сериозен проблем състоящ се в се състои в недобра
организация и липса на обезпечаването на престоя на служителите по време на
курса при провеждането на практическо обучение на обучители по Шенгенска
информационна система (ШИС) към Д”МОПС” - София. УС информира
за ситуацията лично Главния секретар на МВР Гл.комисар Калин Георгиев.
Благодарение на незабавната реакция на Гл. комисар Георгиев проблемът
беше решен, като служителите, които преминават практическо обучение
по ШИС в рамките на текущия курс, ще бъдат обезпечени за времето на
обучението.
УС изразява благодарност на главен комисар Георгиев за личната му
ангажираност и съпричастност към проблемите на колегите!
14.09.10г. Член на СФСМВР печели дело за заплащане на извънреден труд
С решение N:18 / 20.08.10г. на Районен съд Малко Търново по искова молба на
Димитър Атанасов от гр.Бургас срещу ГД “ГП” , за неизплатен извънреден
труд (делото е задено с финансовата помощ на СФСМВР) , осъжда ГД”ГП”
да изплати сумата от 484,65 лева ведно със законната лихва върху сумата,
обезщетение за забавено плащане на допълнително възнаграждение за
извънреден труд , както сумите за вещо лице , държавните такси и др.
28.07.10 г. СФСМВР награди с почетен плакет екипа на „Шоуто на Слави”
за създаването на песента „Едно ченге” и видеоклипа към него.
С протокол № 14 от 19 юли 2010г. УС на СФСМВР взе решение да награди
екипът на Слави Трифонов за песента „Едно ченге” и клипа към нея, с почетен
плакет за заслуги.На 28 юли 2010г. в офиса на СФСМВР, находящ се в гр.
София, ул. „Г. С. Раковски” Зам.-председателят на УС Галентин Грозев връчи
почетния плакет на авторите на песента Ивайло Вълчев и Евгени Димитров
– Маестрото.
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01.10.10г. Започва изплащането на извънреден труд за дежурства по
управление в Областан Дирекция на МВР гр.Пазарджик
На 01.10.2010г. по искане на членовете на СД-Пазарджик беше проведена
работна среща между Директора на ОДМВР-Пазарджик Комисар Стоян
Стоянов и зам.-председателя на УС на СФСМВР Борислав Мазнев, на която
бяха обсъдени проблемите при изплащане на извънредния труд при дежурства
по управление и прилагането на Инструкция Iз-343, като до момента такъв
никога не е бил изплащан. В резултат от проведения разговор, със заповед
от 08.10.2010г. на Комисар Стоян Стоянов от м.Октомври 2010г. започва
изплащането на извънредения труд на служителите даващи дежурства по
управление в ОДМВР – Пазарджик.
УС на СФСМВР изразява благодарност на Комисар Стоян Стоянов за
личната му ангажираност за спазването на вътрешната нормативна
уредба на МВР и съпричастността му към проблемите на колегите !
09.07.2010г. СРЕЩА МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СФСМВР И
РЪКОВОДСТВОТО НА СДВР
На 08.07.2010 г. се проведе работна среща между представители на СПСД
София и членове на УС на СФСМВР с ръководството на СДВР. Присъстваха
Г. Грозев – зам. председател на УС на СФСМВР, Р. Павлова и Илия Кузманов
– членове на УС на СФСМВР, Г. Михайлов – председател на СПСД – София и
Ив. Манасиев член на СПСД – София. Ръководството на СДВР бе представено
от директора В. Йорданов, зам. директора Ив. Спиридонов и началниците на
отдели.
Бяха обсъдени въпроси, касаещи ползването на натрупаните полагаеми се
годишни отпуски от минали години, начините и механизмите за ползването им,
заплащането на СУТ в СДВР, представителността на СФСМВР в комисиите по
СУТ,разпределянетонакартизабазинаМВРижилищнатакомисия,кактоивъпроси
относно полагане и отчитане на извънреден труд и ползването на почивки.
Представителите на СФСМВР депозираха сигнал за нарушаване на
Споразумението между СФСМВР и Министъра на ВР, както и сигнали
от синдикални дружества при СПСД-София относно грубо и арогантно
отношение на служител от Отдел “Охранителна полиция” спрямо членове на
Федерацията.
На срещата беше взето решение за провеждането на ежемесечни срещи
между ръководството на СДВР и началници на РУП при СДВР с представители
от всички синдикални дружества от СДВР, на които да се обсъждат и решават
конкретни и наболели проблеми. Първата такава работна среща е планирана за
провеждане през първата половина на месец август, като на нея ще се обсъждат
конкретно по подразделения на СДВР използването на натрупаните отпуски,
както и разпределението на СУТ с оглед отпуснатия бюджет.
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Подкрепа в най-нужния миг...
СД 21 Кюстендил - Лъчезар Захариев РДГП Кюстендил - за лечение на дете с
онкохематологично заболяване - помощ 4000 лв.
СД 44 ГПУ Ново село - Атанас Пехливанов - за лечение на дете с установена
диагноза Ходчкин III кл.стадий - 2000 лв.
СД № 002 при 01РУП Плевен - Цветомир Димитров - за лечение на дете с поставена диагноза за синдром на „Кабуки-Мейкъп” - детето е с умствено и физическо забавяне в развитието - 1760 лв.
Открита е събирателна сметка за децата на загинали или инвалидизирани колеги - 1000лв.
СД91 РУ Сандански - Цветелина Чамишка - за родено дете - 120 лв.
ГПУ Петрич - Силвана Миладинова - за родено дете - 120 лв.
СД 5 - 03РУ СДВР - Любов Богданова - за родено дете - 120 лв.
СД 07 ОД Плевен - Теодора Мурджева - за родено дете - 120 лв.
СД Пазарджик - Борислава Борисова - за родено дете - 120 лв.
СД Пазарджик - Мая Стоянова - за родено дете - 120 лв.
01РУП Плевен - Дарина Цветкова - за родено дете - 120 лв.
СД Кюстендил - 2000 лв.
СД при СДВР - 350 лв.
СД при РУП - Петрич № 48 - 200 лв.
СД при ОД МВР Благоевград - финасова помощ за двама служители - 2600 лв.
СД при СПУ Плевен - 1700 лв.
По молба от СД Димитровград за отпускане на за финансова помощ на член
на СФСМВР служител пострадал при изпълнение на служебните задължения за
проведено лечение на - 600 лв.
СД ОДМВР Плевен финансова помощ за юридически услуги на Пламен Петров
- 1200 лв.
СД при ГПУ Свиленград отпусната финансова помощ за водени дела срещу
МВР за неизплатен извънреден труд за вещи лица - сумата от 1000 лв.
СД № 47 - Смолян за отпусната финансова помощ за водени четири дела срещу
ОДМВР - Смолян за неправомерни наказания на служители, членове на СФСМВР,
на първа инстанция делата са спечелени - сумата от 1600 лв.
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Сътрудничеството, диалогът и координацията
между ръководството на ГДГП и СФСМВР
вече са постоянна и добра практика
На 8 юни 2010 г. от 14.00 ч в сградата на ГДГП се проведе среща
на ръководството на дирекцията в състав директорът ст. комисар З.
Пенов, зам. директорът комисар Б. Минчев и началникът на „Човешки ресурси“ комисар Костов, с представителите на УС на СФСМВР
Добромир Добрев и Георги Анастасов и членовете на ръководствата
на СД при СФСМВР: Ю. Голчева – ГКПП Кулата, М. Зафиров ГПУ
Гюешево, З. Хаджиев - ГПУ Рудозем, К. Бисеров - ГПУ Свиленград,
Д. Димитров ГПУ Свиленград, Д. Атанасов - ГПУ Малко Търново,
Е. Чернев – МГПГ -Русе, С. Стоев - МГПГ, РДГП Русе, К. Стоянов РДГП Смолян, Д. Бъркачев - БГПК Бургас, И. Десев - РДГП Драгоман.
След предварителни уточнения от страна на СФСМВР бяха поставени следните общи въпроси:
- Внасяне на яснота по повод направените в края на месеца предложения за съкращаване щата на МВР с 4 % и доколко те ще обхванат заети щатове. Отговорено беше, че служители освен придобилите право на пенсия няма да останат извън МВР засега.
- Актуална информация за бъдещето на съществуващите автобусни
линии от и до местослужене в отделните РДГП. Нови няма да бъдат
открити, но съществуващите няма да се спират, казаха от ръководството.
- Заповед Рег. №781/2010 за допълнителните възнаграждения за СУТ,
да не се обвързват с постигнати резултати в службата, а единствено с
условията на труд, поискаха представителите на СФСМВР.
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- Обсъдена беше и нуждата от правомощия на служителите от
ГДГП по Закона за движение по пътищата.
- Относно вещевото доволствие стана ясно, че униформите са в
складовете и няма пречка за тяхното раздаване.
- Обсъдени бяха и лошите условия на труд на служителите от ГКПП,
причинени от изгорели газове на МПС, запрашеност и пр.
- Поставени бяха и проблемите за липсващите консумативи и подръжка на най-новите служебни автомобили, възможността МГПГ да
участва в съвместни операции с други служби, нуждата от ободряващи
напитки и др.
- Поставен бе проблема в Резово, свързан с работното време, проверка по който ще бъде извършена от зам. директорът на ГДГП Б. Минчев.
- БГПК се ангажираха да подготвят мотиви, почерпени от дългогодишния опит на командирите на катери, за регламентирането на
плаването по море и охраната на морската граница.
Обсъдени бяха още проблеми, които ще бъдат оформени писмено и
изпратени на Директора на ГДГП за мотивиран отговор и проверка при
необходимост.
ГДГП отправи благодарност към представителите на СФСМВР по
повод добре свършената работа за униформите по програма ФАР.
Сътрудничеството, диалогът и координацията между ръководството на ГДГП и СФСМВР вече са постоянна добра практика и срещата в дирекцията е поредният пример за това.
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С ОБИЧ ЗА ДЕЦАТА
В ПАМЕТ НА БАЩИТЕ-ГЕРОИ
02.07.2010г. Третият турнир по минифутбол в СФСМВР е вече факт!
Турнир по футбол послучай 5 юли - Денят на полицията, се проведе от 22 до 29 юни 2010 г. в гр. Гоце Делчев. Проявата бе организирана от СД - ГПУ Гоце Делчев при СФСМВР и местното дружество на НПС. В турнира се включиха близо 60 служители от
ГПУ-Г.Делчев. Те бяха разделени в две групи по три отбора:
Група А: 1. 01-ГОДГ, 2. 02-ГОДГ, 3. ГКПП - Илинден
Група Б:1. 03-ГОДГ, 2. 04-ГОДГ, 3. ОИД
До финал достигнаха отборите на 01 ГОДГ - 04 ГОДГ, като срещата
завърши с резултат 4:3. Победител в турнира стана 01 ГОДГ. Отборите
бяха наградени от Комисар Ил. Сораджиев - началник на ГПУ - Гоце Делчев.
Купата за победителя и флагчетата за класиралите се на второ и трето
място бяха осигурени от двете СД - на СФСМВР и НПС.

На 05.07.2010г. Дружествата на СФСМВР в гр. Гоце Делчев организираха и проведоха турнир по стрелба и футболна среща между отборите на
РУП - Г. Делчев и ГПУ - Г. Делчев.
На 05.09.2010 г. Полицаи, пожарникари, граничари и спасители премериха сили на футболен турнир в Кюстендил
С интересни двубои стартира турнирът по футбол организиран от Синдикалната Федерацията на служителите в МВР в Кюстендил на новата
общинска площадка в кв.“Младост”. Турнирът бе организиран с благотворителна кауза за набиране на средства за децата на загиналите и ранени при
изпълнение на служебния си дълг служители на министерството. Първо мяс39

то зае отбора на СД при РУП - Дупница, второ място отбора СД при РУП
- Кюстендил, трето място отбора на ГПУ - Олтоманци.

Турнирът е благотворителен, за набиране на средства за децата на загинали и ранени служители на МВР и се организира от СФСМВР. При проведената благотворителна акция са събрани 3500лева, които са дарени на десет
деца за първия учебен ден.

Повече подробности за проведените турнири и видеозаписи можете да
видите в сайта на СФСМВР - http://sfsmvr.org/
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