СФСМВР – ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ !

Синдикалната федерация на служителите в МВР
(СФСМВР) е най-голямата синдикална организация в Министерство на вътрешните работи. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтаниите полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР
членуват над 7 000 служители на МВР – както държавни
служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата
заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и
здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България,
действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други
международни споразумения, по които Република България
е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.
СФСМВР
се
обявява
решително
срещу
корупцията и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.
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Работна група по Инструкция рег.№ Із-343/09г.
Със Заповед рег.№ Iз-767/21.03.2011г. на Министъра на ВР беше
създадена работна група за изработване на нова Инструкция за реда за
разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време. В състава на групата бяха включени експерти от различни структури
на министерството, както и представители на синдикалните организации. От страна на СФСМВР в работната група бяха включени Добромир
Добрев и Борислав Мазнев, членове на УС.
В периода от 11.04.2011г. до 09.06.2011г. бяха проведени работни
заседания, като дейността на работната група протече в следния ред:
В определения срок участниците в работната група трябваше да
представят предложения за проект на нова инструкция, както и бележки
по сега действащата Инструкция рег.№ Із-343/09г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в МВР, отчитането му и
компенсиране на работата извън установеното работно време.
След като работната група се запозна с постъпилите становища на
представители на МВР и предложенията на синдикалните организации,
последва обстоен анализ на действащите нормативни актове, които съдържат законовото основание и уреждат организацията на работното време, неговото отчитане и компенсирането на положения извънреден труд.
Своевременно в работен вариант на проекта за нова инструкция бяха отразявани промените, приети след обсъжданията от членовете на работната група на всички внесени предложения. След проведената дискусия,
работната група се обедини около становището, че законовата делегация
на чл.211, ал.7 от ЗМВР, редът за разпределяне и отчитане на работното
време, определен с Инструкция рег.№ Із-343/09г. се отнася само към държавните служители и не следва да се прилага за лицата, работещи по
трудово правоотношение /ЛРТП/ в МВР, тъй като за тях действа Кодекса
на труда и КТД.
На следващо място се прие, че към момента Инструкция рег.№Із343 / 2009г. не регламентира организацията и разпределението на работното време, отчитането и компенсирането на извънредния труд от
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служителите на ГДГЗ, ДНС112 и “Специална куриерска служба”. Освен
това, с промените в ППЗМВР /ДВ бр.5 от 19.01.2010г./ към ГДБОП са
създадени териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
Това налага началниците на тези звена да имат определени правомощия,
свързани с полагането и отчитането на работното време. С оглед това,
проекта на инструкция бе приведен в съответствие с измененията и допълненията в ЗМВР и ППЗМВР, касаещи извършените организационни
и структурни промени в МВР.
След обсъждане на предложение от СФС МВР, в заповедта по
чл.3 от проекта беше включено и „времето за отдих“, като по този начин
се регламентират случаите, в които служителите възстановяват работните си сили в зоните и обектите за отговорност и са длъжни да действат
по внезапно възникнали задачи, съобразно измененията на оперативната
обстановка и спецификата на служебната дейност. Дефиниция на термина “време за отдих” се даде в Допълнителните разпоредби на проекта.
С цел спазване на нормативните разпоредби за ограничаване на
извънредния труд и осигуряване на необходимото време за възстановяване на служителите, в изготвения проект бе определена максималната
продължителност на времето на разположение и случаите, в които не
може да се възлага от съответния ръководител. Със същия аргумент се
разшири и текста, който определя времето, което се зачита като отработено. По целесъобразност бе въведен нов ред за отчитане на положените
дежурства и време на разположение от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден и на смени.
В сега действащата инструкция е регламентирано, че заповедите
за полагане на извънреден труд се издават от ръководителите на структурите по чл.9 от ЗМВР или от техните заместници. Такава заповед могат
да издават и директорите на дирекции в състава на главните дирекции,
когато са изрично упълномощени за това. Този ред в много случаи води
до забавяне при оформяне на необходимите документи и своевременно
изпълнение на възложените задачи. В приетия проект на нова инструкция се разширява кръга от длъжностни лица, които могат да бъдат упълномощени да издават заповеди за изпълнение на служебни задължения
извън установеното работно време, като целта на това е постигане на
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по-висока степен на оперативност при изпълнение на функционалните
задължения, давайки възможност на длъжностни лица с ръководни функции /например ръководители на организационно или териториално обособени структури на МВР/, след упълномощаване, да издават посочените
заповеди.
По съображение за спазване на определените в инструкцията срокове и необходимостта от технологично време, работната група счете, че
в случаите, когато поради неотложност полагането на извънреден труд е
разпоредено устно, по изключение срокът за издаване на заповедта следва да бъде удължен от 3 на 5 работни дни, считано от деня на полагане на
извънредния труд.
В съответствие с новите разпоредби, включени в настоящия проект, бяха направени и съответните корекции в текстовете на приложенията към инструкцията. С цел подобряване организацията на работа в
проекта е намален броя на приложените образци и е разработен оптимален вариант за по-точно и своевременно оформяне на необходимата
документация. Предлага се нов образец на отчет за действително отработеното време от служителите за тримесечен период, тъй като седмичните и месечни графици в много от случаите подлежат на корекция след
тяхното утвърждаване.
В хода на работния процес беше разгледано становище на Омбудсмана на Република България относно някои социални права на държавните служители от МВР, както и отправените препоръки, с цел:
- предотвратяване на условията, водещи до полагане на извънреден труд
над установените граници за компенсиране по ЗМВР;
- предприемане на мерки за стриктно спазване на стандартите за организиране и отчитане на работното време, както и равномерното разпределяне на полагания извънреден труд;
- предприемане на действия за нормативно регламентиране на заплащането на полагания нощен труд;
- упражняване на системен мониторинг за прилагане на правилата за организиране, разпределяне и отчитане на работното време, включително
за полагания извънреден труд, с цел гарантиране на законоустановеното
компенсиране на служителите;
- разширяване на практиката за извършване на контрол по сигнали от
синдикалните организации и служители за нарушени социални права.
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Работната група обсъди и прие предложението на Синдикалната федерация на служителите в МВР в заключителната докладна записка да бъдат
отразени следните проблеми:
1. Положеният труд в дни на национални или официални празници, както
и нощният труд, да се отчитат почасово с отделни протоколи по образец
– приложение към инструкцията.
2. Необходима е регламентация на работното време при изпълнение на
служебни задължения в зони и обекти с особено важно значение за националната сигурност или в структури, изискващи екипна дейност, където
служителите нямат възможност да напускат, спират или забавят изпълнението на основните задачи и дейности съгласно ЗМВР.
3. Действащите в момента вътрешни актове не уреждат начина на отчитане на времето, през което държавен служител е ангажиран в съдебно
или досъдебно производстово, възникнало по повод и при изпълнение на
служебни задължения.
4. Към настоящия момент в инструкцията липсва текст, който да урежда
ползването и отчитането на времето за провеждане на синдикални събрания по смисъла на чл.258, ал.2 от ЗМВР.
На заключителното работно заседание е съставен протокол, с който е приет проектът на Инструкция, като протоколът е подписан с особено
мнение от следните членове на работната група: Д.Добрев (СФСМВР),
Г.Соколов (МВР), С.Стойчева (МВР), и Ив.Павлов (ССМВР). В свое становище вх.№11013 / 21.07.2011г. Синдикалната федерация на служителите в МВР предложи въпросът за отчитането на нощния труд и труда
положен по време на официални празници също да намери регламентация в Закона за МВР.
Проведени бяха няколко допълнителни заседания на работната
група, като на 10.11.2011г. в централната сграда на МВР се проведе редовно заседание, на което е изготвена Докладна до Министъра на ВР, с
която е предложено да се направят изменения в ЗМВР и да бъдат нормативно уредени следните понятия:
1. Време на разположение - организация, максимална продължителност,
отчитане и компенсиране на фактически положения труд през времето на
разположение;
2. Режим на дежурство - организация, отчитане и компенсиране на положените дежурства;
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3. Видове почивки, продължителност и разпределение в рамките на работното време.
Въпреки, че на заседанието присъстваха представители на останалите синдикати в МВР в Докладната до Министъра единствено СФС
МВР постави въпроси свързани с допълнителни възнаграждения на служителите в МВР. Протокола от последното заседание отново бе подписан
с особено мнение от представителя на СФСМВР, като е внесено становище на СФСМВР до Министъра на ВР, в което са посочени пробемите
в Инструкция рег.№Із-343/09г. и колизиите с националното и европейско
законодателство, като отново е изразена позицията за незабавно изготвяне на изцяло нова инструкция с участието на представители на Министерство на правосъдието, синдикати и органи по назначаване в МВР, за
да се постигна желания ефект - законосъобразно работно време.

Членове на СФСМВР - гранични полицаи и пожарникари
заведоха 123 иска за неизплатен извънреден труд.
Гранични полицаи и пожарникари от Свиленград и Любимец заведоха дела срещу учрежденията си, заради неизплатен извънреден труд.
В Районен съд Свиленград бяха заведени 123 иска, 92 от които са на служители от Граничен полицейски участък - Свиленград, като основната
част от тях работят на “зелена” граница и ГКПП. Огнеборците пък са завели 31 иска. Униформените служители са предявили граждански искове
по чл.202, ал.1, т.3, във връзка с чл.211 от Закона за МВР, за неизплатени
възнаграждения за положен извънреден труд.
В исковите си молби граничните полицаи са заявили, че ежеседмично работят доста над норматива от 40 часа, но въпреки това, допълнителното отработеното време не им се заплаща.
Наред с това, заради спецификата на работа при нарядите, служителите не са могли да използват полагащата им се по закон почивка,
заради което една работна смяна от 24 часа следвало да се отчита като
реално изработено време.
До сега Районен съд Свиленград се е произнесъл в полза на служителите във всичките 36 дела, и тези дела са спечелени от ищците. До
момента подобни дела бяха водени само от граничните полицаи, докато
при пожарникарите все още няма излязло решение.
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МВР ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ШЕНГЕН
С ГОЛИ И БОСИ СЛУЖИТЕЛИ!
На 13.10.2011 г. Илия Хрисимов, зам.-председател на УС на
СФСМВР и Михаил Иванов представител на СПСД - София, присъстваха на отварянето на офертите по ОП „Изработка и доставка на униформени облекла, изработени от материали, подържащи мембранно дишащи
технологии”. Офертите са отворени по правилата на ЗОП, но на конкурса
се е явила само фирма “АПОЛО”.
От подадените 8 позиции както следва:
1. Костюми специални зимни за охр. полиция;
2. Костюми специални зимни за гран. полиция;
3. Костюми специални зимни цвят черен, с отл. знаци;
4. Костюми специални зимни за Пътна полиция;
5. Костюми специални зимни от трудно горим плат;
6. Шапки спец. зимни;
7. Шапки спец. зимни от трудно горим плат;
8. Канадки всесезонни.
Явилата се фирма “АПОЛО” кандидатства само за позиции 1, 2,
4 и 8. За другите четири позиции (костюми специални зимни цвят черен,
с отличителни знаци; костюми специални зимни от трудно горим плат;
шапки спец. зимни; шапки спец. зимни от трудно горим плат) фирмата е
отказала да кандидатства и няма други кандидати.
За поредна година българските полицаи, пожарникари и спасители ще бъдат оставени без зимни специални униформи!
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МИ – МВР срещу ВМА
На 13.06.2010г. в сградата на Министерски съвет гр.София се проведе Кръгла маса - дискусия на тема ”Ведомственото здравеопазване –
перспективи за развитие”. На дискусията присъстваха представители на
Министерски съвет: Цветан Цветанов – вице-премиер и министър на ВР,
Аню Ангелов – министър на отбраната, д-р Стефан Константинов – министър на здравеопазването, Веселин Вучков и Димитър Георгиев – зам.
министри на ВР, началникът на ВМА генерал-майор проф.Стоян Тонев,
представители на всички синдикални организации в МВР, като от страна
на УС на СФСМВР представители бяха Валентин Попов, Борислав Мазнев и Илия Кузманов, лекари и служители от Медицинския институт на
МВР и от ВМА, журналисти от всички водещи медии в страната. Целта
на срещата и дискусията беше представяне на предстоящото обединение
на ВМА и МИ-МВР.
На срещата Директора на ВМА Г-л М-р Стоян Тонев представи
възможностите и капацитета на ВМА, която разполага с 12 здравни заведения в страната: 6 болници, 6 санаториума и допълнителни 664 медицински пункта, към които ще се обединят и здравните заведения на
МВР.
Представени бяха възможностите на здравните заведения и бази
на МО и същите бяха съпоставени с тези на МВР, от което беше видно, че
МО разполага с по-добра здравна база, като с предстоящото обединение
се дава пълен достъп на служителите на МВР до тази база, като цените
за тези услуги на МО са с 10% по ниски от плащаните от МВР.
Проектът бе дискутиран от министрите на вътрешните работи,
здравеопазването и отбраната, лекари и синдикалисти. Министър Цветан Цветанов гарантира, че няма да бъде нарушен социалният статус на
служителите на МВР и всички техни права по сега действащо законодателство, като целта е да се създаде по-добре работещ механизъм за
медицинското обслужване на служителите в МВР и техните семейства,
както и на пенсионерите от МВР. Ще се запази и статутът на работещите
в МВР - болница, както и всички нива на здравно обслужване.
Генерал-майор Стоян Тонев пое гаранции, че съгласно чл.123 от
КТ всички права на служителите в МИ-МВР по КТД ще се запазят, като
към тях ще се добавят и правата по КТД на служителите в ВМА.
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Процедурата по обединението на МИ-МВР и ВМА се очаква да
продължи около 6 месеца, като това трябва да стане факт от 01.01.2012г.
Проектът е обсъден и на заседание на Съвета за социално партньорство в
МВР, където синдикалните организации имаха възможността да задават
въпроси и да получат повече информация на предвижданите промени, за
да запознаят членовете си, както и да изразят становищата си.
След приключване на дискусията беше проведена работна среща
с представители на всички синдикални организации в МВР /с изключение на ССМВР/ и лекари и служители от Медицинския институт на МВР,
на която беше обсъдена получената от МС информация и бъдещето на
МИ-МВР. Лекари от Медицинския институт на МВР поеха ангажимент
да предоставят допълнителна информация на синдикалните организации
в МВР, както и своето становище по предстоящото обединение на ВМА и
МИ – МВР, както и готовност да се включат като експерти при провеждането на заседанието на ССП-МВР по темата.
Относно сливането на МИ-МВР и ВМА, СФСМВР внесе в МВР
официално становище, с което изрази несъгласие с намерението на МС
за сливане на двете медицински заведения, без да бъдат направени необходимите законови промени, гарантиращи правото на безплатно здравеопазване на служителите в МВР, членовете на техните семейства и
пенсионираните служители в МВР. След своевременната намеса на Федерацията, при реформата в Медицинския институт на МВР, бе предотвратена загубата на правото на безплатно здравеопазване на полицейските служители, техните семейства и пенсионерите от МВР.
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Социален монолог

Участие на СФСМВР в заседанията на
Съвета за социално партньорство в МВР
На 22.06.2011г. в централната сграда на МВР се проведе
редовно заседание на ССП, на коeто се обсъдиха следните основни
въпроси:

2. По предложение на СФСМВ,
ДПУБ-МВР е изготвила и изпратила указания до всички структури
да бъдат предостравяни месечните
ведомостите за възнаграждения до
всяко РУП / ГПУ за срок от 7 дни
за запознаване на служителите.
3. По искане на СФСМВР, с писмо
изх.N I–17727 /2011г. са дадени указания до всички структури в МВР
за осигуряване на възможност на
служителите участващи в КСД да
се включат в заседанията на КСД,
като пътните им разходи ще са за
сметка на МВР. По предложение на
СФСМВР писмото е разпратено и
на синдикалните организации, за
предаване на СД и членовете на
КСД.
4. По настояване на СФСМВР е
изпратено е писмо изх.N I–14357 /
2011г. до РУТП към ГДКП с указания за създаване на КСД. По предложение на СФСМВР въпросите,
по които не се постигне решение
на КСД, екземпляр от Протокола
на заседанието да се внася в ССПза вземане на отношение на ниво
МВР.

1. Представена бе стратегията на
МВР за повишаване на служителите в ОДЧ от категория “Е” в категория “Д”. В МВР е разработен
план график според който на четири етапа до края на 2012г. всички
служители ще бъдат повишени в
категория “Д”. Служителите работещи ОДЧ ще минат конкурс и
обучение, като ще се започне от
служителите работещи в най-натоварените дирекции: гл.дирекции,
големи дирекции и външни ГПУ и
др. От 1361 длъжности:
1-ви етап 01.09.2011г. – 31.12.2011г.
– 350 човека;
2-ри етап 01.01.2012г. – 01.04.2012г.
– 350 човека;
3-ти етап 01.04.2012 – 01.08.2012г.
– 350 човека;
4-ти етап 01.08.2012 – 31.12.2012г.
– 311 човека;
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5. Със заповед рег.N 1615 / 2011г.
се създаде работна група с участието на синдикалните организации за изготвяне на нов Етичен кодекс. По предложение на
СФСМВР при липса на консенсус
по даден въпрос в работната група,
проблемния въпрос ще се реши в
ССП при представяне на проекта.
От страна на СФСМВР представител в работната група бе Милован
Давидов, който на 15.09.2011г. взе
участие в работната група, която
следваше да изготви изменение
и допълнение на Етичния кодекс
за държавните служители в МВР.
Синдикатите, по чиято инициатива стана това, бяха представени от
СФСМВР, ”Огнеборец”, САСМВР
и НСГА. Комисията бе доминирана от представители на МВР, които
по незнаен признак бяха включени в работната група, и създадоха
впечатление, че целят да блокират
работата на групата. Предложената от СФС цялостна концепция за
Етичен кодекс бе отхвърлена, като
прекалено радикална промяна, неприложима в обхвата на заповедта
издадена от министъра – тъй като
заповедта е за изменение и допълнение, а не за нов кодекс, въпреки,
че според участващите юристи това
не е пречка да се подменят цели
раздели, което фактически беше и
предложението на СФСМВР.

Това твърдение на ДПНД бе прието с единствения мотив, че “Те
са специалистите!”, с което представителите на синдикатите не
можаха да се преборят с никакви аргументи. Ръководителят на
работната група Комисар Йотов,
представяше последни предложенията на СФСМВР под претекст,
че са най-обширни и едва ли не
представляват нов кодекс, като
преди това допускаше обсъждания
и гласувания, което като цяло попречи на присъстващите да вникнат в същността на предлаганите
текстове, както и евентуално да ги
подкрепят. В крайна сметка предложенията на СФСМВР бяха подкрепени само от представителите
на НСПС”Огнеборец” и САСМВР,
които подписаха протокола с особено мнение, тъй като в предложенията на МВР по кодекса останаха
много норми, които са третирани
обстойно в други законови и подзаконови актове, но присъствието
им в Етичния кодекс създава условия за т.нар. “двоен стандарт”,
тъй като нарушението на ЕК се
санкционира мининум с дисциплинарно наказание “порицание”,
а иначе квалификацията би била
по-благоприятна.
Предстои обсъждане на
проекта за промени в Етичния
кодекс на ниво ССП - МВР.
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6. Представени бяха графици за
провежданите през 2011г. медицински прегледи в 107 структури
на МВР. За служителките в ДБЛС
работещи на “Имиджпърф” е подготвен отделен график за прегледи
в МИ-МВР. Копия от протоклите за
проведените медицински прегледи
се изпращат на синдикалните организации.
7. По предложение на СФСМВР
със заповед на Министъра на
ВР е създадена организация в
Д”Инспекторат”, при подаване на
сигнал от синдикалните организации за нарушаване на Инструкция Iз-343/09г. или неотчитане /
незаплащане на извънреден труд,
да се започва незабана проверка
с участието на представители на
синдикалната организация подала
сигнала.
8. По сигнал на СФСМВР, ДПУБМВР издаде заповед, с която беше
решен проблема с дневните пари
за служителите командировани в
места за обучение. В обучителни
центрове, където има организирано столово хранене (към момента
5,63лева /ден), на служителите командировани за кратък срок, които
не се зачисляват на столово хранене, се дават дневни в размер, който
позволява да се покрие дневното
меню на съответния стол. В случаите когато в съответното място на

командироване няма или не функционира стол, се изплаща пълния
размер на дневните пари (20лева),
съгласно Наредбата за комадировките.
9. Представителите на СФСМВР
изразиха крайното си неодобрение
и остро разкритикуваха проектите
на МВР за промени в Наредбата
и Методически указания по СУЦ,
като заявиха, че същите са дискриминационни, крайно субективни и силно демотивиращи състава
на МВР и внесоха Становище на
СФСМВР по проектите. Всички
други синдикални организации
подкрепиха СФСМВР. Предложените от МВР промени в Наредбата
и Методически указания по СУЦ
не бяха приети и беше взето решение да бъде създадена нова работна група с участието на синдикатите за изготвяне на нов проект.
Към настоящия момент такава не е
сформирана.
10. По настояване на СФСМВР
срока за приключване на личните
вещеви заявки бе удължен до края
на 2011г., тъй като от МВР вече са
възложени обществените поръчки.
Не се предвижда изплащане на левова равностойност за вещево доволствие поради горната причина.
Продължава да стои открит въпроса как ще се процедира по отношение на служители получили новия
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образец облекла на стойност
1200лева, и приместили се на
длъжност изискваща носене на
друг вид униформа или не носене
на такава, преди изтичането на три
годишния срок.
11. Сформирана е работна група от
представители на МВР и МО която
подготвя промените на нормативната база за сливане на МИ-МВР и
ВМА.
12. Представен бе отчет за работата
на работната група и проекта по изготвяне на нова Iз-343/2009г. Представителите на СФСМВР дадоха
аргументи по отношение на особеното мнение, с което беше подписан изготвения проект, а именно
неприетите текстове за отчитане
на положения нощен и по време на
официални празници труд. Втория
аргумент изтъкнат от СФСМВР
бе по отношение на чл.24, ал.2 от
проекта, където бе заложено като
възможност непрекъснатата междусменна почивка на служителите
работещи на смени да бъде в намален размер на 8ч., което от изключение има вероятност да се превърне в правило и противоречи на
Закона. Приети бяха позициите на
СФСМВР и ДПНД до следващото
заседние на ССП (края на м.Юли
2011г.) да излезе със становище по
отношение на нощния труд и чл.24
ал.2.

Извън заседанието представителите на СФСМВР проведоха среща с Директора на ДПУБ
г-н Каранчев, на която поставиха
въпроса относно закупуването на
ведомствени жилища от фонда на
МВР, ползвани от служители на
ГПУ - Доспат. След проведената
среща и аргументите представени
от СФСМВР, ДПУБ-МВР издаде
заповед и методически указания
до ГДГП и към момента е стартирана процедура за закупуването на
ползваните жилища от служители
на ГПУ - Доспат
На 07.07.2011г. в сградата
на МВР в София беше проведено извънредно заседание на ССП
– МВР. На заседанието присъстваха Б.Мазнев и Д.Добрев, членове
на УС на СФС. От страна на ръководството на МВР в заседанието
участваха заместник министрите
г-н Д. Георгиев и г-н В. Вучков,
както и началника на политическия
кабинет на Министъра на ВР. След
началото на заседанието г-н Вучков информира присъстващите, че
се е запознал с писмото на синдикалните организации в МВР до Гл.
Прокурор на РБ, с което е възразено срещу обявеното намерение
на Гл. Прокуратура за връщане на
подсъдността на служителите в
МВР на военна прокуратура и съд.
14

От страна на МВР категорично беше заявено, че този
въпрос не стои на дневен ред, а
МВР си има сериозни основания
за това, изразяващи се в Европейско и вътрешно законодателство, на
които противоречи предложението
на Главна Прокуратура.
На заседанието бяха обсъдени проектите за законодателни изменения, свързани със сливането на МИ МВР с ВМА. Обсъден
бе проекта, като от името на СФС
бе предложено в чл. 92 ал.3 т. 5 да
се добавят и стажантите обучаващи се в центровете за първоначална подготовка, тъй като те придобиват статут на служители на МВР
едва след успешно завършване на
подготовката. Предложението бе
прието без възражения. На заседанието присъстваха лекарите от
МИ – МВР: д-р Гошев, д-р Георгиев, д-р Хлебаров.
Дискусията се водеше предимно от лекарите и зам. министрите, като накрая се взе решение
да се създаде работна група с участието на представители от Синдикатите в МВР, представители на
МИ–МВР, а останалите участници
ще бъдат представители на МВР и
МОВС. Работната група трябваше
до м. септември да излезе с окончателен на проект за законодателни промени касаещи сливането.

Втория въпрос по дневния
ред бе проект на заповед за реда за
ползване на отпуските по чл.212 и
чл.213 от ЗМВР.
Предложението на СФС
МВР беше, да се впишат в заповедта правото за ползване на отпуск за изпълнение на обществени и граждански задължения, за
временна неработоспособност, за
бременност, раждане и осиновяване, за кърмене и хранене на малко
дете, за отглеждане на малко дете,
при тежко заболяване на дете или
родител, за приемен изпит в учебно заведение и за обучение, както
и на неплатен отпуск да се извършва по реда, предвиден в Кодекса
на труда и нормативната уредба по
прилагането му.
ДПНД-МВР се аргументира, че законовата делегация на
заповедта е именно самия в ред
на отпуските по чл.212 от ЗМВР
с изключение на чл.213 ал.1, където е постановено, че отпуските
за изпълнение на обществени и
граждански задължения се осигуряват при условията, по реда и в
размера, предвидени в Кодекса на
труда. Приемайки доводите им, че
на практика на служителите се полагат отпуските по чл. 157 от КТ,
СФСМВР подготви и изпрати до
своите структури примерни образци на заявления за отпуск.
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Представителите
на
СФСМВР предложиха в приложение №3 да бъдат добавени служителите работещи в условия на
пряко използване на взривни материали и боеприпаси, но от МВР
бе отговорено, че реда за добавяне в приложенията е след внасяне
на становище и осъществяване на
замервания и оценка на работното
място от Института по трудова медицина в МВР.

се обсъди. Предложенията на
СФСМВР в тази насока са: 1. задължителна ежегодна верификация
на синдикалните организации (реално отчитане и информиране за
броя на членовете им); 2. въвеждане на квотен прицип на представетелност в ССП-МВР, инплициран
от Съвета за тристранно сътрудничество към МС.
4. За пореден път беше поставен
въпроса за изплащането на СУТ на
експертите и младши експертите в
НТЛ на МВР. От МВР беше съощено, че експертите категория Г
са прехвърлени на оперативен щат,
които имат право да получават добавки по СУТ. Предстои актуализация на Заповед I-781, с която ще се
търси възможност за включването
на младши експертите.
5. Синдикалните организации
бяха уведомени за предстояща
реформа в МВР по оперативна
програма “Административен капацитет”. Реформата е предизвикана от натиска, който се оказва
спрямо МВР от страна, както на
синдикалните организации така и
от граждански организации и от
Европейския съюз и е насочена
към оптимизация на административните длъжности в МВР. Към
настоящия момент в МВР има 61
структури и 223 различни длъжности.

На 28.07.2011г. в централната сграда на МВР се проведе редовно заседание на ССП, на коeто
се обсъдиха следните въпроси:
1. Сформирана беше нова работна
група за изготвяне на нова Инструкция Iз-343/2009г. Към настоящия момент тази работна група
функционира, като предстои обсъждане на проекта за промени на
ниво ССП.
2. Обсъдени бяха проблемите в
ГДПБЗН, като е сформирана работна група в която са включени
трима представители на СФСМВР.
3. Поставен беше въпроса за верификация на Синдикаллните органазации в МВР и квотата за представителност на ниво ССП -МВР. Към
момента със заповед на Министъра
на ВР е сформирана работна група
по промени на правилата на работа
на ССП, където този проблем ще
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6. От страна на СФСМВР беше поставен въпроса относно заплащането от служителите на проучване
по ЗЗКИ, предвид това, че се касае
за служебна необходимост и е във
връзка с изпълнение на служебните задължения, пряко свързани с
работата в МВР. На този етап МВР
отказва да покрие тези разходи
на 100% , като е поет ангажимент
за представяне на Становище на
ДПНД по проблема.

5. СФСМВР предложи да се създаде регистър към ССП-МВР, като
основен орган за социален диалог,
в който да постъпват протоколи от
заседанията на СУТ, КСД, КУТ и
ГУТ и в който да се съхранява информацията и за проведени заседания на регионалните структури на
МВР.
От страна на Федерацията
за пореден път беше подчертана
необходимостта от своевременно
разглеждане във формат ССП проекти за нормативни актове, касаещи социалния статус на служителите преди влизането им в сила.
По отношение на трансформиране на длъжностите на ОДМВР,
беше изразена позицията на Федерацията, че това трябва да стане за
всички служители заемащи тази
длъжност. Въпросът предстои да
се разглежда в ССП, но предвид
ограничения бюджет на МВР, Федерацията е склонна да се съгласи
на поетапно трансформиране на
длъжностите при условие, че бъде
изработена програма с точно фиксирани конкретни срокове.
На представителите на МВР
беше обяснено, че не може да става
дума за съкращаване или пренасочване на щатове от РДГП Смолян,
след реалното влизане на България
в Шенген, предвид миграционния
натиск върху Република Гърция.

В точка разни бяха поставени за
обсъждане допълнителни проблеми, като: 1. Внасяне на протоколите от регионалните КСД в ССП
за решаване на проблеми, които са
от компетенциите на МВР; 2. Проблеми в Наредбата за носене на
униформено облекло; 3. Проблеми
с недокомплекта на състава, особенно в Дирекциите обслужващи
големите регионални центрове; 4.
Обсъждане на разработката на новата инструкция за СУЦ, като е
изиска информация за етапа на работа по новата инструкция, предвижда ли се участие на СФСМВР,
какъв е източника на финансиране
на СУЦ, какви са условията за разпределяне и каква е годишната сумата отпускана от ЕС по тази програма; СФСМВР отново постави
проблема със субективното оценяване по сега действащата наредба.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“СИГУРНОСТТА – КЛЮЧЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА”
СОФИЯ , 2011
На 12.09.2011 г. се проведе международна конференция под надслов „Сигурността – ключ към бъдещето на Европа”, организирана от
СФСМВР, с подкрепата на Европейския полицейски съюз.
Над 50 висши представители на вътрешните министерства и делегати на професионални организации от 11 европейски страни се събраха
в резиденция „Бояна” в офия, за да дискутират по темите: „Шенген и
човешкият фактор в полицейската дейност”, „Здравното осигуряване на
полицейските служители” и „Права и задължения на страните в колективното договаряне в системата на полицията”.
Форумът беше уважен от г-н Димитър Георгиев, Заместник-министър на вътрешните работи на Република България, г-н Йоханес ван
Баален, Депутат от Европейския парламент, г-н Василе Драгомир, Заместник-министър на вътрешните работи на Молдова, г-н Бранислав Митрович, Заместник-директор на полицията в Република Сърбия, ръководни
служители от вътрешните министерства на Румъния и представители на
полицейските синдикални организации от България, Австрия, Германия,
Малта, Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Сърбия, Украйна и Холандия.
По време на работните дискусии в рамките на конференцията Заместник-министърът на вътрешните работи на Република България г-н
Димитър Георгиев заяви волята на МВР да продължава да работи заедно
със синдикалните организации, тъй като това е единственият начин за
решаване на проблемните зони, важни за работата на министерството и
за постигане на общите интереси на МВР и служителите в системата на
МВР. Делегатите на конференцията получиха уверенията на г-н Йоханес
ван Баален, че като депутат в Европейския парламент съзнава огромното
значение на работата на синдикалните организации във вътрешните министерства в ЕС за по-добрата работа на полицията, особено в контекста
на темата за сигурността в рамките на Шенген. Евродепутатът покани
представителите на синдикалните организации в Страсбург, за да обсъдят съвместни действия, които да гарантират статута на полицейските
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служители и сигурността на външните граници на ЕС. „Кризата в Европа
не бива да рефлектира в друг вид кризи, като например криза на сигурността. Тероризмът, злоупотребата с хора, наркотиците и др. са факт от
ежедневието и ние трябва да се справяме с тях. “Да се откажем от безопасността заради икономии е скандално и не може да бъде допускано! ” заяви Йоханес ван Баален.
На конференцията бяха представени резултати от сравнително
проучване на Институт Виена, проведено сред служителите в системата на вътрешните министерства на страните-членки на ЕС, което следи
важни индикатори като социални придобивки, работно време, ниво на
заплащане, професионална квалификация и развитие и т.н. на полицейски служители. Всички страни-участници в конференцията решиха да се
включат в ново, по-разширено проучване за социалния статус на полицейските служители, резултатите от което да бъдат изпратени до националните правителства, Европейския парламент и Европейската комисия.
Заместник-министърът на вътрешните работи на Република
България г-н Димитър Георгиев направи презентация за напредъка на
страната във връзка с предстоящото приемане в Шенген и посочи, че
българското правителство се е изправило пред това предизвикателство
по един широкообхватен начин. През обучение са преминали 27 400
служители на МВР, които вече притежават доказани умения за работа
с информационната система на Шенген. „Ние желаем повече от всички да имаме активно членство в Шенгенското пространство. Считам,
че нашата държава има реална готовност за влизане в него и очакваме
политическото решение, което ще позволи това да се случи,” заяви г-н
Димитър Георгиев.
По време на обсъжданията на ключовата тема за Шенгенското
пространство от участниците в конференцията бе прието, че европейските министри и институции (ЕК и ЕП) е редно да изяснят кои са приоритетите, свързани със защитата на външните граници на Съюза - техниката
или работата на полицейските служители.
Представителите на СФСМВР открито коментираха проблемите
на служителите в МВР, поставяйки човешкият фактор като основен за
сигурността на Шенгенското пространство. Синдикалистите потвърдиха
покриването на техническите параметри по Шенген, но бе заявена и необходимостта от унифициране на нормативната уредба на МВР с
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правото на Европейския съюз и в
частност в сектора “Сигурност”,
както и правилното прилагане на
закона.

Представителите на вътрешните министерства на страните участнички се обединиха около мнението за важността на постигането
на обща визия и постоянен процес
на оценка и мониторинг във всички
държави, включително и тези, които вече са членове на Шенген, като
в този процес да бъдат включени и
синдикалните организации на национално ниво.
Темата за здравното осигуряване на служителите в МВР предизвика продължителни дебати и
прерастна в своеобразен разговор
за условията на труд, ниското ниво

на застраховане на живота на полицаите и други социални теми. От
дискусията стана ясно, че в повечето европейски страни по въпроса за здравната грижа и социални
придобивки на полицаите тепърва
предстои много работа и ще е нужна синхронизирана позиция на
синдикалните организации в системата на вътрешните министерства, както и събирането на обобщени данни по въпроса, които
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да бъдат изпратени на Европейската агенция по безопасни условия на
труд.
Това намерение беше подкрепено и от резултатите от следващата дискусия, насочена към темата за колективния трудов договор. Делегатите на конференцията изясниха, че нормативната уредба в Европа
(Сърбия прави изключение) не позволява наличие на колективен трудов
договор и е нужно Европейският парламент да извърши проверка на правата на страните при социалния диалог, както и на проведените с цел
икономии съкращения на полицаи. Те постигнаха консенсус да обединят
усилия в посока на разработване на единна нормативна база за работата
на полицейските служители в рамките на ЕС. Това би позволило както
въвеждането на колективен трудов договор, така и въвеждането на сходни права и задължения на полицейските служители в Европа. Подобен
подход ще гарантира по-добро функциониране на системата, по-добра
информираност на Европейските граждани за съдействието и защитата,
на която могат да разчитат, независимо в коя държава-членка на ЕС се
намират, както и въвеждането на единни професионални стандарти за
полицейските служители.
Заключителният документ с решенията около които се обединиха участниците в международната конференция „Сигурността – ключът
към бъдещето на Европа” ще бъде изпратени на европейските институции и правителствата на държавите - участнички във форума.

Изнесените доклади на СФСМВР можете на намерите в сайта
sfsmvr.org
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Ниските заплати корумпират полицаите
Холандия дава 5,5 млрд. за МВР и 75 млрд. евро за здраве
- Има ли такъв проблем в
някоя от страните от Шенген?
- Колега от Латвия сподели,
че при тях заради намаление на заплатите на полицаите от 25 до 50%
хората вече са демотивирани. Сега
има 700 вакантни позиции, а няма
кандидати. Освен това и Европа
вече не ги контролира дали се придържат към правилата. И всичко
това е резултат от икономическата
криза.
- А какви изглеждат нещата
в България?
- И тук виждам подобен
проблем. Само че заплатите тук не
са орязани, а са ниски по принцип.
- Техническите параметри
са осигурени, но няма как да мотивираме служителите?
- Да. Именно това беше и
нашата позиция, когато казахме,
че има риск от присъединяването
на България и Румъния. И наистина - правителството направи точно
това, което се искаше от Брюксел да се изпълнят критериите по Шенген. Защото се увеличава рискът от
корупция, ако полицаите не могат
да живеят с ниските си доходи.
- Защото тогава от Брюксел
не са въвели и социалната програма като условие?

- Г-н Ван де Камп, какви са
пречките пред България за Шенген, щом изпълняваме всички технически критерии?
- Много е трудно да се предвиди какво ще се случи в Шенгенското пространство. В крайна сметка говорим за сигурността на цяла
Европа. Засега цялата тази система
се възприема единствено в технически аспект. Гледа се само наблюдението -с модерните камери и
скенери. И според нас едно важно
нещо убягва - човешкият фактор.
Каква е мотивацията на хората,
които обезпечават тази система?
Това е големият проблем. И той не
е само в държавите, които искат да
се присъединят към Шенген, а и в
тези, които вече са част от системата.
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- Същия въпрос зададохме
и ние. В Европа обръщат внимание на техническите параметри,
защото могат да ги контролират. А
и преди това не сме се сблъсквали
с икономическа криза.
- Ако не беше кризата, щяхме ли да сме вече в Шенген?
- Малко е прибързано това
изказване. Ако я нямаше криза, нещата щяха да бъдат по-различни.
- Проблем с корупцията в
Холандия имате ли?
- При нас активно се провеждат вътрешни разследвания.
Хващаме полицаи с подкупи - имаме около 10-15 случая годишно.
- Какъв е бюджетът на холандската полиция?
- След идването на власт на
новото правителство бюджетът на
нашето МВР мина към правосъдното ведомство. В Холандия водещото е не колко пари вземаш, а
какво плащаш с тях. Бюджетът на
полицията е 5,5 млрд. евро, но за
образование даваме 43 млрд., а за
здравеопазване - 75 млрд. евро.
- Холандската полиция има
ли право да получава дарения?
- Не.

Дребната корупция се
бори само с увеличаване
на доходите
С влизането ни в Шенген отговорностите и задълженията на полицаите ще нараснат, редно е това да
се случи и със заплатите

По време на проведената международна конференция „Сигурността
– ключът към бъдещето на Европа”
евродепутатът Йоханес ван Баален
заяви нещо, което ми направи силно впечатление. Той подчерта, че е
недопустимо Европейският съюз
да рискува своята сигурност заради финансови икономии. По време
на форума стана известно, че средната работна заплата на начинаещ
полицай в Европа е 1200 евро, а в
Молдова - 150 евро. Разбира се, че
месечните възнаграждения на полицаите у нас са малки и трябва да
се увеличат. Допреди няколко години те бяха обвързани с определен
коефициент към средната заплата в
бюджетната сфера.
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От около 5 години вече не е така.
Ако това не се беше случило, към
2010 г. заплатите щяха да са с 50 на
сто по-високи. В момента заплатите ни са много под нивото на средните в Европейския съюз, по-скоро
сме близо до Молдова. У нас полицаят започва със средна заплата
около 500 лева. Аз самият имам 18
години стаж в системата на МВР, а
заплатата ми е около 800 лева.
По повод казаното на форума от
зам.-министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев, че се предвижда поетапно увеличение на заплатите на полицаите от 2013 г.,
като, разбира се, се взима предвид
икономическата ситуация в държавата, имаме категорична позиция,
която ще стане публично достояние до 2-3 дни. Приветстваме всяко увеличение, но цифрите, които
чуваме за нарастване на месечните
възнаграждения с 5-7%, са малки,
а времето, за което се говори, много отдалечено.

Увеличават се задълженията
Но искам да посоча нещо друго,
което обяснява необходимостта
от размисъл в посока на увеличаване на заплатите. Една от основните теми на конференцията беше
Шенген и човешкият фактор в полицейските дейности. След присъединяването на страната ни към
Шенген на една много голяма част
от служителите на МВР ще се възлага допълнително натоварване
като работа, като преки служебни
задължения. Ще се възлага допълнителна лична и екипна отговорност. След като работата ни става
по-тежка и след като отговорността нараства, нормално е да се мисли за адекватна компенсация. За
съжаление заради ниските доходи
започна да спада интересът на качествените кандидати към професията полицай.
Освен това е добре известно, че
борбата с дребната корупция абсолютно винаги се води с едноединствено оръжие – увеличаване на доходите. Но що се отнася
специално до „Гранична полиция“
към момента информацията за корупционно поведение на служителите клони към нула.
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По повод идеята на работодателите да се увеличат заплатите на
служителите на МВР с 12 на сто,
а те да си поемат личните осигурителни вноски, ще кажа, че имаше подобно предложение през м.г.
и ако си спомняте, по този повод
ние организирахме протести. Нашите възражения са по отношение
на това, че никой не може да даде
гаранции, че през следващата година осигурителната тежест няма
да се увеличи и заплатите ни да
претърпят промени. Това е един от
мотивите да бъдем против подобна
идея.

Лишаваме се
от основни права
Много често чуваме, че служителите на МВР имат социални придобивки. Искам да внеса малко
яснота по този въпрос. При служителите на МВР не може да се
говори за привилегии, а по-скоро
за компенсации на доста накърнените ни човешки права. Ние самите, постъпвайки на работа в МВР,
доброволно до известна степен се
лишаваме от част от своите човешки права и ограничаваме други.
Примерите за това са много. Основното човешко право е правото
на живот и правото на човек да защитава живота си. Ние умишлено
и доброволно поемаме рискове.
Когато човек е в горяща сграда
нормалната реакция е да избяга,
но на пожарникаря – работата му
е да влезе в пламъците. Същото е
и при престрелка. Първата работа
на всеки е да се погрижи за собствения си живот, работата на полицая е да се намеси. Да, разбира се,
полагайки грижи за собствената си
сигурност, но и полагайки грижи
за сигурността на останалите. Така
че това, което се нарича привилегия, много често е компенсация до
голяма степен за редуцираните ни
човешки права.

Валентин Попов, председател на
Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в
МВР
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Mеждународен проект „Правото на колективно трудово
договаряне за работещите в сектор
“Обществена сигурност”
На 06.10.2011 г. в София се проведе
пилотната среща от първия по рода
си международен проект „Правото
на колективно трудово договаряне за работещите в сектор “Обществена сигурност”. Единствен
партньор по проекта от страна на
България е Синдикалната федерация на служителите от МВР, която
ще участва и в трите етапа на провеждането му.
Проектът е финансиран от Европейската комисия и негов бенефициент е SNPPC (Румънски полицейски синдикат), като освен
България в него си партнират още
Полша и Испания.
Главната цел на проекта е да инициира международна дискусия по
проблемите, свързани с правото
на колективно трудово договаряне
в сектор “Обществена сигурност”
и в частност за служителите на
МВР. Към момента в Република
България не съществува специален
закон, уреждащ дейността на синдикалните организации. В същото
време Кодексът на труда и Законът за МВР налагат определени
ограничения пред тях, в резултат
на които държавните служители в

МВР са лишени от възможността
да бъдат представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това на практика лишава
служителите в сектор “Сигурност”
в Република България от правото
на колективно договаряне. По време на срещата представителите на
синдикалните полицейски организации от Полша, Испания и Румъния обявиха, че считат за недопустима липсата на регламентирана
синдикална дейност и ясни права
и задължения на работодателите
в сектор „Сигурност” в България.
Те изразиха и своята готовност да
окажат пълно съдействие, както на
синдикално, така и на национално
ниво за защита на полицейските
служители при евентуални промени в законовата рамка на страната.
Изводите, направени по време на
дискусионните панели в рамките
на срещите по проекта бяха изпратени до отговорните европейски
институти, като по този начин се
цели започването на двустранен
диалог по темата и преразглеждане
на правата на служителите в сектора. Това се налага, защото нормативната уредба в Европа е разно26

посочна по отношение на сключването на колективен трудов договор за
служителите в сектор “Сигурност” и е нужно Европейският парламент
да извърши проверка на правата на страните при социалния диалог, както
и да бъде разработена единна нормативна база за работата на полицейските служители в рамките на ЕС.
Като партньор по проекта, най-голямата полицейска синдикална организация в страната СФСМВР, излъчи свои представители на срещата. Радка
Павлова, член на УС на СФСМВР, изнесе доклад от името на Федерацията на тема “Правото на колективно трудово договаряне за работещите в
сектор обществена сигурност в Република България”.
Писмо за подкрепа на протестиращите полицаи в Сърбия
Скъпи приятели и колеги,
Ние сме наясно, че Министерството на вътрешните работи в Сърбия все още не е изпълнило предписанията, установени в споразумението за условията на труд в полицейския сектор. В допълнение, налице е недостатъчно спазване на законодателството, заложено в Закона за полицията.
Ние също така сме наясно, че оборудването, униформите и оръжията, предвидени за полицейските служители не отговарят на изискванията. Това е едно от основните изисквания при
упражняване ролята на полицейски служител.
Това са признаци за слаб ръководител и незачитане на моралното задължение за грижа и
лична защита на полицейските служители.
Ако оборудването, униформите и оръжията не отговарят на изискванията, то това ще
окаже негативно влияние върху безопасността, качеството на услугите и отсъствията от работа,
свързани с боледуване.
Изложеното по-горе не е останало незабелязано от служителите в полицията. ЕПС попадна на сигнали за нарастваща тревога и смут в полицейския корпус. Що се отнася до нас гореизложеното е крайно нежелателно.
ЕПС отправя сериозна молба към Министерството на вътрешните работи, да:
- Не въвежда никакви мерки, които противоречат на Закона за полицията;
- Продължи с определянето и изпълняването на споразумения и процедури, установени в споразумението за условия на труд;
- Зачита, в качеството си на работодател, моралното си задължение за грижа и лична защита на
полицейските служители.
Уважаеми колеги, ние ви уверяваме, че имате безрезервната подкрепа на Синдикалната
федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи в България, която е член на
ЕПС, по отношение на всички законни протестни действия, които сте решени да предприемете в
защита на социалния ви статус.
Като част от Европейския полицейски съюз СФСМВР вече е предприела мерки за отнасяне
на въпроса до европейските институции, по-специално до Европейската комисия, която е в преговори
с правителството на Сърбия относно статута на кандидат, както и за информиране на европейските медии и правителства за ситуацията в Сърбия, криеща сериозен риск за (социалната) безопасност на сръбските полицейски служители и ще продължи да използва всички възможни средства във
ваша подкрепа.
Председател на УС на СФСМВР - България
Валентин Попов
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СЕКТОР “СИГУРНОСТ”
На 5.10.2011 г., в офиса на СФСМВР беше проведена работна среща на
представителите на Федерацията, НПС, НСГА, НСП „Огнеборец”, офицерска
легия „Раковски”, два синдиката от МОВС, ССЗБ, синдикат на ЛРТП в ГДИНМО, Асоциация на прокурорите в Република България и ФНС от държавното
управление и организации – КНСБ.
Целите на работната среща бяха постигане на форма на сътрудничество
между различните синдикални организации в сектор „Сигурност”, обсъждане
на общи за различните сфери от сектора синдикални въпроси и изготвяне на
общи решения за бъдещата съвместна работа на синдикалните и браншови организации.
Срещата завърши успешно с решение за сформиране на Консултативен
съвет в състав СФСМВР, НПС, НСГА, НСП „Огнеборец”, офицерска легия „Раковски”, два синдиката от МО, ССЗБ, синдикат на ЛРТП в ГДИН-МО, Асоциация на прокурорите в Република България и ФНС от държавното управление
и организации – КНСБ. Неформалното обединение на организациите от сектор
„Сигурност”, ще работи за по-пълноценната защита на социалните права на
служителите. Беше решено също координацията на работата на Съвета да бъде
извършвана от СФСМВР.
За да бъдат избегнати обективните законодателни пречки за участие в
Тристранния съвет за партньорство, беше обсъдено задълбочено и предложение от представителите на НПС за създаване на двустранен съвет към МС на
Република България, в който да бъдат обсъждани проблемите на държавните
служители в сферата на сигурността.
С оглед изясняване на ситуацията около скорошни изказвания на Вицепремиера и Министър на финансите Симеон Дянков за съкращение на бюджета на сектор „Сигурност”, на срещата бе постигнато и съгласие представителите на офицерска легия „Раковски” да изготвят и представят за одобрение на
всички участници в срещата писмо с искане за среща с г-н Дянков. Писмото бе
изпратено до министър Симеон Дянков на 10 октомври 2011 г.
Смятаме, че организирането и провеждането на тази среща, инициирана от нашата Федерация, е първата стъпка в изграждането на работеща широка платформа за по-добро представителство на служителите от сектор „Си-

гурност” в социалния диалог. Оценяваме срещата като изключително
успешна и решението за сформиране на Консултативен съвет, в който
ще участват всички организации от сектор „Сигурност”, представлява
важен напредък в съвместната работа на синдикалните организации.
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Водещата координационна роля на Федерацията ще ни позволи
в голяма степен да задаваме дневния ред в работата на Консултативния
съвет и по-пълноценно да защитаваме правата на нашите членове и на
служителите в МВР.

СФСМВР подкрепя решението на Министерството
за прекратяване на практиката с “даренията”
СФСМВР посреща с дълбоко задоволство заповедта на Министъра на
ВР от 15 август тази година, забраняваща даренията от фирми и граждани в
полза на МВР.
Чрез възможността полицейски структури да се снабдяват с необходими
за изпълнение на функциите им материали и консумативи чрез “спонсорство”
от физически лица и частни фирми, държавата, в лицето на МВР, практически
абдикираше от част от своите задължения към обществото. Тази практика крие
не само морални дефицити, както заяви заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, но и сериозни рискове за изпълнението на преките
задачи на Министерството. От самото си създаване СФСМВР е против тази
порочна практика.
“Федерацията изрази своето негативно отношение към “даренията” още
през 2009 година и това беше част от дебата за реформата в МВР, който ние иницирахме. Приемаме с голямо задоволство факта, че тази практика беше прекратена. Смятаме, че в резултат на това решение би трябвало да бъде ликвидирана
още една порочна практика, срещу която Федерацията работи активно. Говоря
за това, че на служителите на МВР се налага да “спонсорират” министерството,
като купуват с лични средства материали, необходими за изпълнение на служебните им задължения. Надявам се бюджетът на МВР за 2012 година да позволи тази необходимост да остане в миналото,” - заяви по повод на решението
на МВР Валентин Попов, Председател на СФСМВР.
СФСМВР смята, че независимо дали е взето в резултат на обществен
натиск, на натиск от страна на Европейските институции, или е резултат на
вътрешно убеждение, решението на министър Цветан Цветанов е правилно и
получава пълната подкрепа на Федерацията. Федерацията изразява станови-

ще, че това решение трябва да засегне не само паричните дарения, а и
предоставянето на структури на МВР на техника за временно ползване
от страна на физически лица и частни фирми.
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КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ДАДЕ ХОД НА ЖАЛБА НА СФСМВР
Най-голямата полицейска синдикална организация в страната СФСМВР се бори за изравняване на правата на
държавните служители в МВР с правата на останалите
държавни служители
Комисията за защита от дискриминация уважи жалбата на Синдикалната федерация на служителите в МВР от 19 август 2011 г., в която те
аргументират позицията си, че е налице дискриминация на държавните служители в системата на МВР. Ответник по жалбата на СФСМВР е Министърът на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов.
Държавните служители в МВР не получават допълнителни възнаграждения за работа в почивни и празнични дни, работа през нощта, както и
времето, в което са на разположение, защото в момента липсва законова регламентация в Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР) и това
ги поставя в неравностойно положение спрямо всички останали държавни
служители в страната, при равни други условия.
Според СФСМВР, това, че в ЗМВР има празноти, не означава, че
такива допълнителни възнаграждения не следва да бъдат изплащани. При
такъв казус е нормално да се прилагат общите разпоредби, регламентиращи
правата на служителите, описани в Закона за държавния служител, както и
в други нормативни актове, като КТ.
В доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението от страна на държавите-членки на Директива 2003/88/ЕО
(“Директивата за работното време”), е посочено, че “Дежурство” означава
“период от време, в който работникът е задължен да остане на работното
си място, в готовност да извърши служебните си задължения, ако това бъде
поискано от него.” Съгласно решенията на Съда, всички дежурства с присъствие на работното място, трябва изцяло да се считат за работно време за
целите на директивата. Този принцип се прилага както за периодите, в които работникът работи в отговор на повикване (т.нар. “активно” дежурство),
така и за периодите, в които му е разрешено да почива в очакване на повикване (т.нар. “неактивно” дежурство или време на разположение). В същия
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доклад е посочено и че в България въпросът за дежурствата и времето на
разположение остава неясен и неизяснен от законодателна гледна точка и не
е приведен съобразно изискванията на Директива 2003/88/ЕО (“Директивата за работното време”) и решенията на Съда на Европейския съюз.
С разпореждането си от 25 август 2011 г. КЗД приема, че жалбата
на СФСМВР за дискриминация е допустима и образува преписка за производство по глава Четвърта от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД) по
признак “обществено положение”. Комисията разпорежда, след като бъдат
представени доказателства в подкрепа на тезите на двете страни, да се състои публично изслушване на страните.
При решение в полза на ищеца СФСМВР, КЗД може да поиска законодателни промени, да сезира съда и да наложи санкции на Министерството
на вътрешните работи.
“Многократно сме поставяли въпроса за наличието на дискриминационни практики по отношение на държавните служители от МВР пред
ръководството на Министерството и сме предлагали проекти за изменения
на законовата и подзаконовата нормативна база. За съжаление, до момента
няма резултат от комуникацията ни с МВР. Дори нашето искане за заплащане на нощния труд на държавните служители от МВР беше определено като
“неприемливо” от Министъра на вътрешните работи в писмо от 11 октомври
2010 г. с довода, че “нощен труд на държавните служители в МВР никога
не е заплащан”. Смятаме, че това становище изцяло противоречи както на
европейското, така и на националното законодателство. Радваме се, че КЗД
намери жалбата ни за основателна и очакваме възможността да защитим своята теза пред Комисията. Още повече, че в подкрепа на нашите искания има и
решение на Омбудсмана на Република България от 15 февруари 2011 г.” заяви
Валентин Попов, Председател на УС на СФСМВР
Освен предприетите стъпки на национално ниво, СФСМВР е сезирала за наличните дискриминационни практики по отношение на незаплащането на допълнителни възнаграждения за работа в почивни и празнични
дни, работа през нощта, както и времето, в което са на разположение на
държавните служители в МВР и Генералния секретариат на Европейската
комисия, Европейския икономически и социален комитет и Комисаря, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и приобщаването г-н ЛаслоАндор.
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СКРИТА ОПТИМИЗАЦИЯ
На 2 ноември 2011 г. се състоя среща между синдикалните организации в системата на МВР и Заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Веселин Вучков. Срещата бе свикана във връзка
с публично оповестените намерения на Правителството за промени в социалните придобивки на служителите в системата на сигурността.
По време на срещата представителите на синдикалните организации бяха информирани от заместник-министър Вучков, за окончателното решение на Министерски съвет във връзка с обезщетенията при
прекратяване на служебно правоотношение и пенсиониране. Според ръководството на МВР, размерът на обезщетенията остава както до момента – 20 брутни заплати. Увеличава се размерът на общия осигурителен
стаж за придобиване право на пенсия - от 25 на 27 години, считано от
01.01.2012 г. Това предложение за изменение на КЗОС ще бъде внесено от
Министерски съвет в Народното събрание.
Най-голямата синдикална организация в МВР – СФСМВР счита,
че начинът, по който е взето това решение може да бъде квалифициран
единствено като отказ от страна на Министерския съвет от участие
в социалния диалог с държавните служители от Сектора „Сигурност”.
Решението е взето без преди това да са проведени каквито и да било консултации или преговори и дори без синдикалните организации да получат
някаква информация.
Преди и след проведената в късния следобед среща на синдикалните представители с двамата заместник-министри на вътрешните работи се състояха срещи между членове на ръководствата на синдикални и
професионални организации в сектора „Сигурност”. На тях присъстваха
представители на синдикалните организации в МВР, „Офицерска легия
Г.С.Раковски”- МО и Синдиката на служителите от затворите. Беше
обсъдено решението на Министерския съвет и бъдещи съвместни действия на синдикалните организации. Както единодушно беше заявено и
на срещата в МВР, синдикатите категорично се противопоставят на
порочния начин на вземане на решения, касаещи членовете им и ще положат съгласувани усилия за създаване на работеща система - аналог на
Националния съвет за тристранно сътрудничество, която да гарантира
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провеждането на социален диалог между Министерския съвет и синдикалните организации в сектор „Сигурност”.
„Недопустимо е генерални решения, които засягат съдбата на хиляди хора, на редови военослужещи и полицаи, да се взимат без да бъдат
дискутирани със синдикалните представители в сектора на сигурността. Още повече че още преди месец пуснахме официални писма с искане за
срещи с министъра на финансите С. Дянков и с министър - председателя
Б. Борисов, на които дори нямаме отговор. Удовлетворен съм от факта,
че заедно с колегите от всички синдикални организаии от сектора правим
решителна крачка към постигане на различно ниво на национално представителство. Ние, съвместно с колегите от другите синдикални организации, представихме сериозни ангрументи против исканите промени и те
бяха чути от ръководството на МВР. Предстои ни да представим тези
аргументи и пред парламентарните комисии в Народното събрание, които предстои да приемат предложенията на Министерския съвет. Преди
това, разбира се, ще проведем консултации с нашите членове. Заслужава
да обърнем внимание на още един неприятен факт. Държавата в лицето
на социалния министър и министъра на вътрешните работи вече веднъж
гарантира, че увеличаването на осигурителния стаж ще протече плавно
– с по четири месеца годишно. Само година по-късно правителството
предлага точно обратното – скоково увеличение с две години. Нашите
членове основателно биха се запитали съществува ли изобщо гаранция,
че след още една година нещата няма отново да се променят драстично.”– заяви В.Попов, председател на УС на СФСМВР, след срещата с политическото ръководство на МВР.
На 05.11.2011г. беше проведено извънредното заседание на УС
на СФСМВР , на което се взе решение за обявяване на протестна готовност, със следните мотиви:
1. СФСМВР не приема предлаганите от МС промени в условията за пенсиониране на държавните служители в МВР;
2. Настояваме за гаранции за стабилност на социалната политика по отношение на служителите на МВР. Категорично сме против
честата промяна на правилата;
3. Считаме консултациите между Министерския съвет и синдикатите в сектор “Сигурност” преди всяка промяна в социалната област за абсолютно задължителни.
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СФСМВР

ПРОТЕСТ

На 9 ноември (сряда) в Националния пресклуб “София прес”
се проведе пресконференция на
синдикати в сектор “Сигурност”.
Срещата с представители на медиите е предизвикана във връзка с
публично оповестените намерения
на правителството за промени в
социалните придобивки на служителите в системата на сигурността. Липсата на диалог между Министерския съвет и синдикатите в
сектора “Сигурност” - проблеми и
възможни решения беше основната темата, която засегнат участниците в събитието.
В пресконференцията е
инициирана от СФСМВР и в нея
взеха участие:
Валентин Попов – Председател на
УС на Синдикална федерация на
служителите в МВР
Иван Петров – председател на Синдикат на служителите на затворите
в България
Иван Павлов - Председател на УС
на ССМВР
Любомир Еленков - Президент на
НСПБ„Огнеборец”

На общата пресконференция представителите на четири
синдиката от сектора за сигурност
заявиха, че въпреки постигнатите
договорености и подписнаи споразумения с МВР, до момента не
им е била представена каквато и
да било икономическа обосновка
за такова скокообразно действие.
Синдикатите са убедени, че ако такава мярка бъде въведена, голяма
част от служителите в МВР, които
имат право на пенсии, веднага ще
напуснат системата. Това ще натовари допълнително бюджета на
МВР, тъй като се запазват компенсациите от 20 заплати при пенсиониране. Вече била налице информация за огромен брой рапорти за
напускане.
Председателят на Синдикалната федерация на служителите
в МВР Валентин Попов заяви, че
7000 служители на МВР ще искат
да се пенсионират веднага и така
да изпреварят решението на правителството за орязване на компенсациите при пенсиониране и за
вдигане на пенсионната възраст.
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Попов припомни, че между синдикатите и ръководството на МВР е имало договореност
увеличаването на стажа да става
постепенно с 4 месеца на година,
а не наведнъж от 2012 г. Синдикатите заявиха ,че вече са изпратили
писма до премиера Бойко Борисов
и финансовия министър Симеон
Дянков и искат среща с тях.
“Не сме получили никаква информация за наличието на каквато и да
е икономическа обосновка, необходимостта, от която поражда това
скокообразно покачване. За пореден път държавните служители от
системата на сигурността се поставят в неравностойно положение
спрямо останалите. В МВР в момента съществува некомплект от
7-9 хиляди служители. Вече имаме
районни управления, които не могат да изкарат патрули на улицата.
Създаден е дисбаланс в някои от
оперативните дежурни части, където вместо полагащите се по щат
петима служители вече е останал
само по един”, коментира Попов.
Представителите на синдикатите изразиха несъгласеи с опитите да се противопоставят един
срещу друг различните категории
служители на МВР. Заявена беше
готовност за обсъждане на всякакви реформи, но и категорично
несъгласие да приемат готови ре-

шения, касаещи съдбата им. “Очакваме още няколко неща, преди да
вземем окончателно решение, но
сме в протестна готовност. Зависи
дали тези промени ще минат през
парламента в този вид”, заяви Валентин Попов, председател на УС
на Синдикалната федерация на
служителите в МВР.
От синдиката на полицаите обясниха, че проблемите от
2010 година все още не са решени,
а част от тях са се задълбочили.
Като пример полицаите посочиха
материалното осигуряване. Заради
това служителите на МВР искат да
бъде създаден Съвет за социално
партньорство, който да важи само
за сектор “Сигурност”. Според Валентин Попов, ако се увеличи трудовият стаж, е възможно протестите на полицаите, за които беше
обявена готовност, да започнат
през декември.
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СФСМВР получи навременна подкрепа от ЕПУ

ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
Льосден, 10.11.2011 г.
Ваше Превъзходителство,
По време на нашата международна конференция на 12.09.2011
година в София, Вие се застъпихте за по-добър социален диалог между представителите на правителството, синдикатите и работодателските
асоциации в България.
Силни синдикати и работодателски асоциации, свобода на сдружаването, свобода за договаряне на условията на труд и политическа подкрепа са основни условия за социален диалог и са важна част от ефективното управление.
За съжаление, Управителният съвет на СФСМВР ни уведоми, че
техният синдикат не винаги е включван в решения относно политиката
на правителството, което се отразява отрицателно и на служителите в
полицията. За по-голяма яснота, ЕПС Ви обръща внимание върху предложените реформи в пенсионната система, касаещи служителите в областта на сигурността.
ЕПС подкрепя СФСМВР в неговите справедливи искания:
- полицейските служители трябва да запазят, полагащите им се права,
относно пенсионирането;
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- полицейските служители заслужават заплащане, което е съобразено с
трудностите на тази професия и със отговорностите, които носят;
- полицейските служители трябва да са в състояние да работят здрави и
с добро самочувствие, и да се пенсионират удовлетворени.
ЕПС не може да разбере защо политическите лидери в България:
- не са склонни да дискутират алтернативните мерки за справяне с орязването на доходите и нарушаване на Закона за работното време;
- поставят социалното осигуряване на служителите в полицията под
голямо напрежение;
- игнорират предупрежденията за риск от увеличаване на престъпността, за социални и граждански размирици;
- не използват наличните европейски субсидии или други източници на
финансиране.
Освен това, ние още веднъж наблягаме на това, че ако се игнорират или не се прилагат адекватно (Европейските) закони и разпоредби,
доверието в България и имиджа на българското правителство може да
бъде компроментирано на национално и европейско ниво.
В ролята ми на Председател на ЕПС, аз ще съобщя за моите очаквания пред Европейската комисия.
И в заключение, с удоволствие Ви каня да посетите Холандия, за
да се поучите от диалога, който се води между работодателите и служителите.
Искрено Ваш,

Герит ван де Камп
Председател на Европейския полицейски съюз
секция Холандия
Ларикслаан1
3833 AM ЛОЙСДЕН
Email: epu@acp.nl
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Благотворителна дейност
За втора поредна година във
Варна се проведе благотворителен
турнир по минифутбол, който подпомага деца на загинали служители на закона. Инициативата е на
Синдикална федерация на служителите на МВР гр.Варна и Синдиката на служителите в затворите в
България гр.Варна. Надпреварата
се проведе на 9 и 10 юли на игрището на Техническия университет,
което бе отпуснато за безвъзмездно
ползване от община Варна. В турнира всеха участие журналисти от
различни медии, футболни легенди и деятели, отбор от Варненски
Свободен Университет, отбори на
СОД ВАРНА, СОД DSC, Варненска и Великопреславска Митрополия, Пикадили, Хепи Бар и Грил и
други. Програма изпълниха деца
от школите на Общински Детски
Комплекс гр. Варна.

Синдикално дружество на
СФСМВР към ОДМВР Кюстендил,
инициира провеждането на благотворителен турнир по минифутбол
в подкрепа на децата на загиналите
служители в системата на МВР.
Спортните срещи се проведоха на 4, 5 и 6 септември 2011
в гр.Кюстендил и гр.Дупница.
Участие в турнира по минифутбол взеха 23 отбора, в които своите
спортни заложби показаха служители от системата на МВР, членове
на Синдикалната федерация, както
и представители на бизнес средите. Средствата, събрани по време
на благотворителната кампания,
целят да подпомогнат финансовото децата на загиналите служители
в системата и да им осигурят подобра подготовка за първия учебен
ден.
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Освен футболните турнири се организират и турнири по бойни изкуства, тенис на маса, велопоходи,
конкурс за детско творчество и
други.

До момента Синдикална
федерация на служителите в МВР
е събрала над 35 000 лв. от проведените през последните 2 години
турнири по минифутбол в цялата
страна. Събитията имат за цел да
окажат както материална, така и
морална подкрепа на децата и семействата на служителите на МВР,
загинали при изпълнение на своя
служебен и обществен дълг. Федерацията изказва своята съпричастност към семействата и близките
на загиналите и се надява чрез реализирането на тези инициативи да
покаже своята признателност и дълбото уважение към пострадалите
служители.

Велопоход за деца

На 10.06.2011г. СД 48 - РУП-Петрич, СД 55 - ГПУ-Петрич , СД при
ГПУ-Златарево при СФСМВР,
организираха велопоход за деца,
който се проведе по маршрут
гр.Петрич до местността Рупите.
Във велопохада взеха участие над
250 деца от региона, като организаторите осигуриха награди и подаръци за всички участници в мероприятието

Последвайте и Вие примера на колегите , включете се в нашите благотворителни инициативи!
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Под мотото “Нека заедно направим света на нашите деца по-добър,
по-сигурен и по-красив” Синдикалната федерация на служителите в
МВР и в частност СПСД – София
организира благотворителна кампания за подпомагане на деца сираци
на служители на МВР.
За Архангелов ден синдикатът на
МВР организира благотворителна
изложба в артклуба на НДК, на която за първи път се организира благотворителна инициатива, в която деца
помагат на свои връстници с рисунки, стихотворения и песни.
“Това е една наша идея да се посветим и целогодишно да се ангажираме с
проблемите на децата на загинали наши колеги, тъй като нашето министерство се сеща за тях само по Коледа с една единствена инициатива. Нашата
цел е това да става по всяко време, за да не могат те да чувстват липсата на
родителите си Парите ще се разпределят между абсолютно всички деца на
загинали наши колеги в цялата страна. Ние не можем да делим децата на
свой и чужди.” Заяви членът на ФКК-СФСМВР Г-н Емил Георгиев.

Уведомяваме Ви, че на 03.12.2011 г. от 11.00 ч. в тренировъчна
спортна зала на «Арена Армеец София», Синдикална Федерация на
Служителите в МВР (СФСМВР), съвместно с Българска федерация по
кйокушин ще бъде домакин на международен, благотворителен, детскоюношески турнир по кйокушин карате в гр. София.
Средствата, набрани по време на провеждането на турнира, ще бъдат преведени за деца на загинали и инвалидизирани служители на МВР.
В турнира ще вземат участие деца и юноши от Р България и три
отбора от Русия.
До момента са заявили участие 198 състезатели в 64 категории.
40

