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„Възможно ли е да има „граждани” в МВР? Екипът от Фондация 
„Общество и сигурност” винаги казват „ДА”. Доближаване на 
темата „сигурност” към гражданите, към това, от което те 
имат нужда, а не политиците, към дневния ред на обществото 
е всъщност промяна, която всички търсим и искаме да видим. 
Фондация „общество и сигурност” дават надежда, че този 
разговор може да се случи.“

Надя Шабани, 
Програмен директор 
„Български център за нестопанско право“

“Има моменти, в които осъзнаваш колко малко знаеш. Има 
моменти, в които разбираш колко можеш да си полезен. Има и 
такива, в които  си даваш сметка, че в очите на хората срещу теб, 
в думите, които изричат, в действията, които предприемат, стои 
голямото им сърце. Усещането, че си срещнал хора, които имат 
кауза, е великолепно. И тогава разбираш, че не можеш да останеш 
безразличен и пасивен. Тогава в теб се поражда желанието да 
разбереш и научиш повече за това, което ги събира, повече за тях 
самите, повече за вътрешната им енергия.  И повече за това как да 
участваш, как да допринесеш. Срещата ми със СФСМВР не просто 
ме  промени –тези хора обърнаха с хастара навън всички мои нагласи 
към системата на МВР и нейните служители. И като трохи се 
разпиляха недоверието, гневът, апатията. Полъхът на желаната 
от тях  промяна ги отвя далече. На тяхно място дойдоха доверието 
и надеждата. Че заедно можем повече.”

Калина Иванова
Фондация “ГИП - София”



СЪДЪРЖАНИЕ
ВМЕСТО УВОД
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1 ВМЕСТО 
УВОД

Ретроспекцията и анализите са един от най-важните компоненти 
в развитието на всяка организация, но също така са едно от най-
трудните неща. Да се опиташ да събереш 2 години от живота и 
дейността на 7 000 души е огромна отговорност, а да останеш 
обективен – най-голямото предизвикателство. 

Уроците, които научихме са много и всички са 
изключително ценни. 

Научихме много за достойнствата и качествата ни като 
организация, но се сблъскахме и с много предателства и 
неоснователна критика. 

Говорихме много за принципите и каузите, но видяхме и 
много хора, които избраха да варят лютеница, когато трябваше 
да ги отстояват. 

Бяхме много категорични и непреклонни в исканията си и 
готовността си да защитаваме социално-икономическите 
права на нашите членове, но понякога ние самите саботи-
рахме възможността за по-добри условия на труд и достойно 
заплащане.  

На всеки един от протестите, които организирахме се 
замисляхме за храстите и дърветата и установявахме, че в 
нашата организация има много повече стожери и бойци
за справедливост и виждахме, че заедно можем повече.. и 
успявахме – всеки път, когато бяхме заедно.
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В последните 2 години станахме много по-непримирими. 
Направихме нещо, което е отвъд предмета ни на дейност 
като синдикална организация. Защитихме достойнството на 
служителите в МВР. Бяхме наречени „смешници“ и отвърнахме 
на удара с клоунада. Беше намекнато, че някой „друг“ стои зад 
нашита искания и ние попитахме дали не са марсианците? Бяхме 
наречени мъртъвци от хората, които погребаха Гражданска 
защита. Бяхме изправени пред избора да се държим достойно 
или да паднем на нивото на тези, които популистки се опитваха 
да правят внушения. Избрахме да сме достойни и показахме, 
че сме бойци, които издържаха 44 дневен протест. Това беше 
първият подобен протест на професионална организация  в 
България. 

Опитаха се да правят реформи, чрез противопоставяне и 
аргументираха исканията си за намаляване на социалните ни 
компенсации с необходимостта да се увеличи заплащането на 
учителите, медиците и социалните работници. Не се получи, 
защото ние вече бяхме създали партньорски отношения с 
тях и те знаеха, че няма да позволим подобна елементарна 
пропаганда да сработи и че ще я използваме в защита на 
исканията на всички браншови организации. Опитаха се да 
режисират сблъсък между нас и гражданите, който също се 
провали, защото вече ги бяхме спечелили на наша страна. 
В последните години създадохме партньорства и контакти 
с над 200 неправителствени организации, разказахме им 
за проблемите в МВР, за промяната, която искаме и те не 
само се възмутиха на унизителните условия, в които работят 
служителите, но самите те поискаха промяна. 

Две години по-късно не сме сами срещу всички. Имаме 
подкрепата на  професионалните организации и на голяма част 
от гражданите на Република България. Две години по-късно 
ние продължаваме да даваме урок на цялото общество за това 
какво е да си суверен, а не поданик и да се бориш за правата си 
в една държава, която само претендира да е правова. 
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Ако трябва да опишем последните две години с една дума, то 
тази дума би била 

„ПРОМЯНА“. 
Успяхме да променим отношението на гражданите 
към служителите в МВР и към нас като 
професионална организация. 

Успяхме да променим обществените нагласи. 

Много неща се промениха и за нас самите като 
служители – за съжаление не само в добра посока. 

Промени се заплащането ни, ограничиха се правата 
ни, увеличи се натоварването, броят на хората 
напускащи системата стана неконтролируем. 

Всичко това се случи, защото политическото ръководство 
продължи да гледа на нас като статистика и бюджетни пера, 
които могат и трябва да бъдат съкратени. И това трябва  и може 
да бъде прекратено.  

Можем да го направим, но само ако сме единни и заедно, и 
сме подкрепени от гражданите на Република България, които 
в последните 2 години знаят много повече за проблемите 
в системата. Те са наясно какви са условията на труд не само 
в районните управления, но и на границата. Те виждат, че 
МВР не работи по начина, по който би трябвало и подкрепят 
необходимостта от реформа. Промяната е в това, че  искат 
тази реформа да не е за сметка на хората, които работят във 
ведомството. Гражданите се чувстват все по-несигурни и знаят, 
че отговорността за това не е на служителите, а на тези, които 
вземат управленски решения. 

Две години по-късно ние можем да кажем, че сме успели да 
променим най-трудното за промяна – нагласите на хората. 
Крачката от разбирането на проблемите до обединяване и 
реформа на МВР е много малка. От нас зависи как ще я направим 
следващите 2 години… не само как, но и дали ще я направим. 

�





2 ВЪТРЕШНАТА 
ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПРОМЯНА И НЕЩАТА, 
В КОИТО БЯХМЕ 
ПЪРВОПРОХОДЦИ

За последните две години броя на членовете 
на СФСМВР се е увеличил почти с 40% - от 
5040 през ноември 2013 на 6923 през 2015г. 
Увеличил се е и броят на синдикалните 
дружества – от 105 на 136. 

За отчетния период са: 

Изготвени са 25 становища по нормативни актове. 

Проведени 11 заседания на ССП

Проведени 128 срещи с представители на различни 
държавни институции, браншови и неправителствени 
организации и служители в МВР на ръководни 
длъжности.

Изготвени са 65 съобщения за медиите и има огромен 
брой участия на представители на СФСМВР в местни, 
регионални и национални медии. 

•

•

•

•
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СФСМВР започна да се развива активно като организация 
и стартира процес на децентрализация по отношение на 
администрирането на синдикалните дружества. В края на 2014 
год. бяха открити два регионални офиса – в Плевен и Варна. 
Офисът в град Плевен подпомага администрирането на 
дейността на 28 синдикални дружества, а този във Варна 
на 25. Двата регионални офиса поддържат кореспонденцията 
с дружествата в съответния регион, актуализират списъци 
с членовете, събират данни за членски карти, подпомагат 
организирането на събития. В резултат на създаването на 
двата регионални офиса се ускори процеса по събиране на 
документация и обработка на информацията, а също така 
се подобри комуникацията със синдикалните дружества в 
съответните региони. 

На 18 октомври 2014 год. се проведе първият за периода 
национален протест, който бе срещу обсъжданите и подготвяни 
от служебното правителство мерки за ограничаване на 
социални права на заетите в Сектор Сигурност и СФСМВР поиска 
оставката на министъра на труда и социалната политика. Той 
беше под надслов ХристоскOFF. 

Две седмици преди протеста на СФСМВР, в свое телевизионно 
участие, служебния вицепремиер и министър на труда и 
социалната политика - Йордан Христосков, характеризира 
СФСМВР като комедианти и съобщи, че от 6�00 служители в МВР 
не зависи нищо. Министър Христоков наруши Конституцията 
на Република България и демонстрира арогантност пред 
суверена не само поради факта, че нарече 6500 български 
граждани - комични, но и като каза, че не са те хората, които 
могат да му поискат оставката.

За периода 2013-2015 год., СФСМВР проведе 3 
национални и 2 регионални протеста, като 
единият от националните протести бе с 
продължителност – 44 дни.  
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Това изключително “демократично” и “етично” изказване на 
въпросния служител, даде основание, СФСМВР да зададе 
няколко въпроса на Президента на Република България, чийто 
кабинет управляваше страната към онзи момент, премиера на 
Република България, чийто служител бе лицето Христосков, 
както и колегата му в Министерски съвет, министъра на 
вътрешните работи Йордан Бакалов. 

СФСМВР попита Президента на Република България дали 
споделя мнението на Христосков, какво ще предприеме 
след тази публична обида и означава ли, че за назначения от 
Президента, мнението на 6�00 засегнати от тези социални 
промени не означава нищо? СФСМВР се обърна към Президента 
Плевнелиев и го попита дали той като избран от суверена и 
назначил министър Христосков е човекът, който може да му 
поиска оставката и ако да, защо не го прави? 

СФСМВР попита и служебният премиер на Република България 
– Георги Близнашки, дали споделя мнението на Христосков и 
какво ще предприеме след тази публична обида. СФСМВР се 
обърна към господин Близнашки с въпроса: ще позволите ли 
на подчинен на Вас министър да се гаври със служителите в 
сектор „Сигурност“ и да демонстрира недосегаемост, дори 
когато това нарушава Конституцията? 

СФСМВР зададе въпрос и на служебният министър на 
вътрешните работи – Йордан Бакалов и се поинтересуваха 
дали ще защити достойнството на поверените му служители и 
дали ще подкрепи исканията на служителите, така както го 
направи на заседание на Министерски съвет? 

Никой от адресатите не отговори на въпросите, поради 
което на 18 октомври 2014 год. се проведе поредният за 
СФСМВР протест и първият, в който се искаше оставката 
на социалния министър.  
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СФСМВР, заедно със своите партньори от ССЗБ 
излязоха на протест, защото искаха: 

Незабавно прекратяване на всякакви действия 
по промени в осигурителната система за 
заетите в сектор Сигурност без участието на 
техните представители.

Незабавна оставка на министъра на труда и 
социалната политика Йордан Христосков.

Спешно приемане на подзаконовите 
нормативни актове, предвидени в Закона 
за Министерството на вътрешните 
работи, с участието на професионалните 
организации на служителите в Министерство 
на вътрешните работи и Министерство на 
правосъдието.

В протеста срещу прекратяване на ранното пенсиониране на 
служителите в МВР в София се включиха над 2000 членове на 
СФСМВР от синдикални дружества от цялата страна. Протести 
имаше и в Ловеч, Враца, Перник, Хасково, Велико Търново 
и др. Протестиращите сложиха клоунски носове, а някои от 
посланията на протеста бяха: “Христосковците си отиват, ние 
оставаме”, „ХристоскOFF”, „На смешниците не ни е смешно“ 
и “Ранно пенсиониране за Христосков – веднага!”.

 

1.

2.

3.
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Вторият национален протест започна на 12 юни 2015 год. 
и приключи на 25 юли 2015 год. Една от основните причини 
за протеста на СФСМВР бе готвената и в последствие приета 
промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която се въведе 
минимална възраст за пенсиониране на служителите в МВР. 

Как започна всичко? На 30 април 201� год., вицепремиерът и 
министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова в официално 
становище подкрепи искането на всички синдикални 
организации минималната възраст за пенсиониране на 
служителите да е �0 години и да не нараства. По този начин 
се противопостави на едно от ключовите предложения в 
пенсионната реформа, предложена от социалния министър и 
вицепремиер Ивайло Калфин - да се въведе пенсионна възраст 
за работещите в силовите ведомства. Подкрепата на министър 
Бъчварова бе кратка. На 11 май 201� год. на неформална среща 
тя заяви, че оттегля подкрепата си. Мотивите за това действие 
на министър Бъчварова не бяха споделени с представителите 
на СФСМВР.  

На 2� май 201� год., СФСМВР официално информира пред-
ставителите на изпълнителната и законодателната власт, че 
планираната пенсионна реформа е била обсъдена на двудневно 
заседание на Федеративен съвет във Велико Търново. На 
това заседание бе прието въвеждането на диференцирана 
минимална възраст, като служителите, чиито условия на труд 
са опасни и рискови да се пенсионират на �0г., а тази част 
от служителите, които заемат административна длъжност 
да се пенсионират на �3г. СФСМВР бе категорична, че иска 
удължаване на гратисния период до 2018 год. В официалната 
позиция на Федерацията бе заявено, че се подкрепя идеята на 
министър Калфин за диференциране на минималната възраст 
за пенсиониране в зависимост от извършваните дейности и 
заеманата длъжност в МВР. Преговорите между социалните 
партньори бяха започнали, но все пак имаше достатъчно 
време, за да се постигнат договорености между синдикатите, 
МВР, МТСП и народните представители. СФСМВР настояваше 
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дискусията за пенсионната реформа в МВР, както и за целия 
социален  пакет за служителите да се провеждат като част от 
цялостния дебат за функциите и необходимостта от реформи в 
силовото ведомство. 
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На 8 юни 201� г. от Федерацията изпратиха до социалните 
партньори, медиите и браншовите организации мотивите 
за бъдещ протест с надеждата за решаване на проблемите и 
удовлетворяване на исканията им: 

Решаване на нерешените до момента проблеми в 
Министерството, които заедно с пенсионната реформа са 
причина за започване на протестните действия.

Промяна на внесеното предложение за пенсионна реформа 
от МС в НС, с оглед получаване на гратисен период за 
придобилите право на пенсиониране до 31 декември 2018 г. 
при сегашните условия и намаляване на сега предвидената 
минимална възраст. 

Решаване на проблемът с продължаващата специализирана 
полицейска операция на границата с Република Турция.

Прекратяване на порочната практика за полагане на труд 
извън нормативно определеното работно време.

Спиране извършващите се и предстоящи структурни 
промени в МВР.

Промяна на отношението към социалните партньори и 
подобряване състоянието на социалния диалог. 

Незабавно прекратяване на всички импровизации за 
реформиране на МВР изваждане от анонимност експертният 
съвет, който работи по нея.

Възстановяване на намалените допълнителни трудови 
възнаграждения на държавните служители, които не са били 
обсъдени със синдикалните организации в МВР (нощен 
труд, време на разположение, ССД и СУЦ).

Приемане на всички подзаконови нормативни актове за 
МВР, съгласно разпоредбите на ЗМВР в законоустановените 
срокове и след обсъждането им със синдикалните 
организации в МВР. 

1.

2.

3.

4.

�.

6.

7.

8.

�.
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На 12 юни 2015 год. се направи последен неуспешен 
опит СФСМВР да се разбере с министър Бъчварова, като се 
проведе среща, на която се обсъдиха най-важните проблеми 
и се установи, че двете страни не само не могат да срещнат 
позициите си, но не се и разбират. След приключване на срещата, 
министър Бъчварова заяви, че смята че е отговорила на всички 
въпроси, поставени от синдикатите, а после каза, че не е имало 
ясно зададени въпроси, а по-скоро теми, по които е имало 
разговор. Бъчварова насочи синдикатите към парламента, тъй 
като законопроекта така или иначе бил внесен. 
Министър Бъчварова, каза че не вижда в исканията и позицията 
на СФСМВР основания и повод за национален протест и повтори 
тезата си, че се цели създаване на напрежение и демонстриране 
на конфронтация  с МВР. Една част от изказванията на министър 
Бъчварова граничеха с арогантност като тезата, че се минава 
всякаква граница с искането на СФСМВР да участва в решаването 
на това как да се структурира МВР. Румяна Бъчварова си 
позволи да вмени, че някой друг, а не служителите в МВР стоят 
зад протеста, а отговорът, който получи бе категоричен: “Защо 
не каза кой е той?. Питайте Бъчварова кой стои зад нас. Аз 
мога да ви отговоря само с едно изречение, ние сме провели 
протести, когато е имало за какво, при всички правителства 
откакто нас ни има като синдикат. Кой е стоял зад нас 
през всичките тези години. Марсианците, американците, 
руснаците? Кой?”

Минути по-късно бе поставено началото на най-продължи-
телния протест на синдикална организация, който се е 
провеждал в България. 
Протестът на СФСМВР и ССЗБ, които бяха съорганизатори 
започна на 12 юни 201� год.  с шествие по централните улици 
на столицата, в което се включиха над 1�00 души и продължи 
на 13 юни 201� год. Броят на протестиращите се увеличи 
трикратно, а председателят на румънския полицейски синдикат  
заяви, че вътрешният министър Румяна Бъчварова е трябвало 
да бъде при протестиращите, за да отговори на въпросите 
им. „Ако я е страх, трябва да си подаде оставката на 
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момента”, категоричен бе Марин Груя. Той каза, че полицаите 
в Европа трябва да чуят гласа на българските си колеги, защото 
„управляващите са преходни, но полицията остава да служи”. 
На вторият ден от протеста се събраха над 4 000 души, а едно от 
основните послания на протеста бе „Да служим на народа, а не 
да слугуваме на политиците“.

На 14 юни 201� год. на площад „Александър Батенберг“ бе 
изграден символичен палатков лагер, където непреклонността 
на СФСМВР бе демонстрирана в продължение на 40 дни от 
синдикални дружества от цяла България. Бяха проведени 
редица разговори с народни представители и граждани и се 
събраха над �00 подписа в подкрепа на исканията на СФСМВР. 
Протестният маратон приключи на 2� юли 201� год. пред храм-
паметника „Св. Александър Невски“, където СФСМВР каза: не се 
предаваме, просто променяме начина, по който разговаряме 
с вас. От Федерацията заявиха, че нямат никакво доверие на 
представителите на политическото ръководство и че с тези 
решения, които се вземат нищо добро не чака България. 

За първи път в историята на Република България бяха 
демонстрирани условията на труд на служителите, 
участващи в специализираната полицейска операция 
на Българо-Турската граница. 

По време на 44-те протестни дни ситуацията се променяше 
изключително динамично и още на 13 юни 201� год. 
СФСМВР поиска оставките на три ключови фигури в МВР 
- вицепремиера и ресорен министър Румяна Бъчварова за 
множеството нерешени проблеми, липсата на желание за 
тяхното решаване, неглижирането на социалните партньори 
и решенията, които създават риск за живота на служителите; 
на директора на “Пожарна безопасност” гл. комисар Николай 
Николов за планираното закриване на гражданска защита и 
липсата на законова регламентация на броя пожарникари в 
екип;  и на заместник-вътрешния министър Красимир Ципов за 
нормативният хаос, който цари в МВР. 

1�



Бъчварова, подобно на своя колега Христосков каза, че оставка 
може да и бъде искана само от този, който я е назначил, а именно 
министър-председателя Бойко Борисов и беше категорична, че 
няма да поиска оставките на своя заместник Ципов и на шефа 
на ПБЗН – гл. ком. Николов. Министър Бъчварова отказа да 
води преговори със СФСМВР, докато не се оттегли искането за 
нейната оставка поради, което се наложи от Федерацията да и 
напомнят, че ЗМВР я задължава да започне тези преговори, при 
това безусловно. 

На 24 юни 2015 год. бе проведено събрание на открито 
от пожарникарите във Варна. По време на събранието 
членовете на СФСМВР във Варна обсъдиха най-наболелите 
проблеми в бранша и огромният нормативен хаос. Обсъди се 
поредната правна безсмислица, съгласно която служителите 
в системата трябва да си отработват и полагаемия отпуск. На 
това събрание беше споделено за натиск върху служителите, 
което бе и причина голяма част от тях да си подадат молби 
за преместването им в друга служба. Бяха обсъдени и орга-
низационни въпроси, касаещи подкрепата на национал-ния 
протест на СФСМВР и предприемане на активни действия 
за отстояване на социално-икономическите права. 

16



17



На 29 юни 2015 год. започнаха преговори с ръководството на 
МВР, чиито представители поеха конкретни ангажименти по 
исканията на Федерацията, поради което планираният протест 
под надслов „Ние не празнуваме“ бе отложен. 

На 5 юли 2015 год. се състоя брифинг, на който беше заявено, 
че ако до 10 юли не започнат преговори за състоянието на 
главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на насе-
лението” (ГДПБЗН), ще бъде поискана намесата на премиера и 
Федерацията ще се оттегли от преговорите с МВР.  На брифинга 
бе заявено, че Бъчварова е излъгала депутатите в петъчния 
парламентарен контрол, като казала, че вече работи група 
за промяна в работния режим на служителите по границата. 
Покана за участие в тази група бе получена от СФСМВР едва 
на 3 юли, така че  няма как тя да е структурирана, камо ли да 
работи. Медиите узнаха, че министър Бъчварова е излъгала 
народните представители по отношение на раздаваните нови 
униформи – такива към датата на брифинга не бяха получени 
от нито един от членовете на Федерацията. Беше поискана 
отново оставката на директора на противопожарната служба 
Николай Николов и бе показано становище на синдикат 
“Огнеборец”, в което се посочва, че “в момента службата е 
заложник на некомпетентни администратори”. То е подписано 
от ръководството на “Огнеборец” след среща, състояла се на 
23 юни 201�г. Федерацията посочи и факта, че до 2014 година 
ГДПБЗН е платила обезщетения от над �00 000 лева след 
загубени съдебни дела.  На брифинга на � юли 201�г. бе казано 
за пореден път, че до момента в Министерството не е извършена 
административна реформа, а само “такава на парче”.

В противоречие на всички норми за водене на  преговори 
със социалните партньори, министър Бъчварова продължи 
да комуникира със синдикалистите през медиите. С това 
си действие министърът на вътрешните работи не само не 
оправда гласуваното й доверие, но за пореден път показа липса 
на професионализъм и желание за решаване на проблемите 
в МВР, което може да коства човешки животи – както тези на 
служителите така и на гражданите на Република България. 
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На 17 юли 2015 год. бе извършена „реформата Николов“, в 
резултат на която бяха закрити 30-те групи „спасителна дейност“ 
намиращи се на територията на цялата страна бяха сформирани 
осем Специализирани отряда за действие. 

В края на юли 201� год. бяха приети на второ четене 
предложенията за изменение на КСО и бе въведена минимална 
възраст за служители в МВР от 1 януари 2016 год.  

На 25 юли 2015г. се проведе финалният протест на СФСМВР 
под надслов „Съсипвайки нас, убиват вас“. На това събитие 
представителите на Федерацията заявиха, че продължаването на 
протестните действия е безпредметно, защото представителите 
на изпълнителната и законодателната власт са забравили 
какви са основните им роли и функции. Именно от трибуната 
на храм-паметника „Св. Александър Невски“  беше казано, че 
системата прави всичко възможно да отблъсне качествените и 
мислещите хора. Категорична бе позицията, че състоянието на 
МВР създава риск не само за работещите във ведомството, но и 
за гражданите, защото не само е в колапс, но едва ли би могло 
да бъде реанимирано. Представителите на СФСМВР казаха, че 
не се отказват от защитата на социално-икономическите права 
на своите колеги, а просто променят начина, по който го правят 
и ще започнат да представят информацията на гражданите по 
нов  и различен начин.  За съжаление ще се наложи да изчакат 
смъртен случай, за да обяснят защо не е имало спасители и каква 
е причината за липса на своевременна реакция. За съжаление и 
в МВР се утвърждава порочната практика за реакция само след 
смъртен случай.

Въпросът е кой ще понесе политическата 
отговорност за това и каква е цената на 

безотговорното поведение, демонстрирано 
от ръководството на МВР?
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На 8 ноември 2015 год. се проведе третият национален протест 
под надслов „Сигурност за България“, който обедини сектор 
„Сигурност“ и в него участваха както служители в МВР, така и 
в Министерство на правосъдието, Министерство на отбраната, 
ДАТО и други.  СФСМВР беше подкрепена в своите искания от 
Европейски полицейски съюз, SNPPC /Румънски полицейски 
синдикат/, PSS /Сръбски полицейски синдикат/, Движение 
за защита на гражданите, Национална федерация „Търговия, 
услуги, контролни органи и туризъм“ към КТ Подкрепа, Съюз 
на офицерите от резерва „Атлантик“, Синдикат образование 
към КТ Подкрепа, Синдикален регионален съюз „Подкрепа“- 
Варна, Съюз на съдиите в България, Федерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдяване“  - КТ „Подкрепа“, Българска школа 
по психоанализа и съюз на психолозите в България, ДСО на 
КНСБ и ФСО „Подкрепа“ при „Мини Марица – изток“ ЕАД. 

Как започна всичко? На 30 октомври 201�г., на извънредно 
заседание на Министерски съвет приеха Закона за Държавния 
бюджет на Република България, в който в последния момент 
в преходните и заключителни разпоредби бяха приети 
мерки, ощетяващи целия сектор „Сигурност“. Те предвиждаха 
намаляване на обезщетенията при напускане на системата от 
20 на 10 работни заплати за всички, премахване процентът за 
прослужено време, приравняване на сумите получавани за 
храна с тези на държавните служители и намаляване годиш-
ния отпуск от 30 на 20 дни. Решението се разпространяваше 
почти апокрифно, а в момента, в който беше публикувано 
буквално „взриви“ всички работещи в системата за сигурност в 
България. На 3 ноември 201� год. в Министерство на финансите 
беше проведена среща между синдикалните организации 
в МВР и министрите Горанов и Бъчварова, на която стана 
ясно, че представителите на изпълнителната власт нямат 
намерение да оттеглят приетите, в противоречие на няколко 
закона, спорни параграфи. В резултат на това напрежението 
ескалира, а след официален брифинг, даден по-късно през 
деня от министрите Бъчварова и Горанов, стотици гневни и 
обидени служители в сектор „Сигурност“ спонтанно блокираха 
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ключови кръстовища, проходи, пътища и магистрали. На 4 
ноември 201� год. неорганизираните действия на служителите 
в МВР продължиха и станахме свидетели на безпрецедентно до 
момента обединение на служителите в сектор „Сигурност“, тъй 
като към тях се присъединиха и работещите в Министерство 
на отбраната, военнослужещи и надзирателите в затворите. 
Именно на 4 ноември 201� год., УС на СФСМВР взе решение 
за провеждане на национален протест на 8 ноември 2015 
год. в град София.

Това бе денят, в който СФСМВР изпрати своята официална 
позиция за случващото се до гражданите на Република 
България:

Уважаеми граждани, 

Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу 
държавността в България.

В момент, в който Европа е залята от бежанска вълна, 
изпълнителната власт в страната, в лицето на 
Министерски съвет и Министерство на финансите, 
оголва и обезличава всички звена, грижещи се за нейното 
опазване. Прави го с безумно и задкулисно предложение за  
„реформи“ в сектор „Сигурност“. Решение, взето  от страна 
на управляващите,  които отвращават и прогонват 
професионалистите в системата. Хора, отдали живота 
си за България. 

Сега е моментът да покажем на политиците, че не те 
определят държавността, а народа!

Това е смисълът на демокрацията, а ние като служи-тели 
в МВР сме част от този народ!

Атаките от страна на Министерски съвет във всевъзможни 
медии, доведоха до тоталното сриване на авторитета 
на институцията МВР. Превърнаха, тези които пазят 
обществения ред и държавността в „Обществен враг №1”. 
Направиха го целенасочено и тенденциозно. По този начин 
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ще постигнат своите политически цели, но предават 
националните интереси.

Как и с какво политиците и управляващите„спомогнаха“  
през  всички тези години на преход  на народа да посрещне 
постоянната икономическа криза, в която се намираме?! 
Намалиха заплатите си, отказаха от социалните си 
придобивки, намалиха субсидиите за партиите?

С какво работещите в системата на МВР съгрешиха, 
че само и единствено те трябва да понесат открито 
престъпното управление на държавата за целия преходен 
период !?!

Защо превръщат служителите в системата за сигурност 
и самата система в „жертвен агнец“, при положение, 
че единствено и само управляващите носят цялата 
отговорност за нереформирането на сектора? И това при 
положение, че няма закон в страната ни, който да е бил 
променян по-често от този на МВР - най-често абсолютно 
безцелно и безрезултатно.

Сега е моментът всички, работещи в тази система да 
вдигнат глава, да покажат, че в тази система работят 
истински достойни хора, а не червеи, готови да потънат 
под ботуша на политическата върхушка.

Ние трябва да покажем на хората, че това е заплаха за 
националната сигурност, това е откровена гавра с нас и 
нашите семейства! 

Тук и сега трябва да покажем кои са истински достой-ните 
хора и патриоти ! 

Задават ли си въпроса политиците, какво би се случило, ако 
всички честни и достойни хора, работещи в системата на 
МВР, подадат заявление за напускане в рамките на един 
месец? 

Кой ще ги пази от „народната любов“ и от непрестанно 
напиращия миграционен поток? 
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Нека всички се обединим срещу това национално 
предателство и да покажем ясно, че няма да позволим 
държавата да бъде затрита! 

Нека всички служители от структурите на МВР и сектор 
„Сигурност“, да заявим категорично, че опитите за гавра 
с нас приключиха!

Нека Консултативният съвет за национална сигурност 
при Президента,  да прецени -  кой в действителност носи 
националната заплаха за тази държава!

За последната година политиците ни отнеха много. Да не 
им позволяваме да ни отнемат всичко!

Нека да спрем унищожението на България!

На 8 ноември 2015 год., часове преди националния протест, 
се проведе извънредно заседание на Съвета за социално 
партньорство в МВР, в който взеха участие и Димитър Главчев 
– зам.-председател на Народното събрание Менда Стоянова 
– председател на комисия „Бюджет и финанси“ към Народното 
събрание, поеха ангажимент да оттеглят „поправката Горанов“ 
веднага след първо четене. Въпреки поетите ангажименти, 
на 8 ноември 201� год., се състоя най-големият до момента 
протест на служители в сектор „Сигурност“. В него взеха участие 
служители от всички структури в МВР, надзиратели, съдебна 
охрана, военнослужещи и граждани. Те поискаха сигурност 
за сектор „Сигурност“ и незабавно прекратяване на всички 
експерименти и парцелирани “реформи. Работещите в системата 
за сигурност пожелаха да се прекрати порочната практика за 
вземане на решения в последния момент и “на тъмно”. 

Това беше един протест, който не само казва, че в сектор 
“Сигурност” има проблем, но и че е крайно време реформите 
да се планират и консултират с гражданите и служителите. 

Към момента е сформирана работна група в Народното 
събрание, но какво ще се случи с реформата в МВР ще стане 
ясно след отпечатването на настоящото списание. 
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Първият регионален протест беше на 26 юли 2014 год. 
в град Варна пред Катедрален храм – Паметник “Свето 
успение Богородично” и бе подкрепен от ССЗБ, работещи 
в Спешния център и други професионални организации. 
Основната причина за провеждането на този протест бе 
взетото от министерството на вътрешните работи решение за 
регламентиране на минимален състав от двама служители на 
екипите, осъществяващи пожарогасителната и спасителната 
дейност. Това решение бе в остро противоречие с решенията 
на социалните партньори на  Съвета за социално партньорство 
в МВР. Това не само пречи на пожарникарите и спасителите 
да изпълнят задълженията си, но и излага на неоправдан 
риск здравето и живота им, както и здравето и живота на 
гражданите.

Конкретен повод за протестните действия във Варна, бе 
наложеното нелепо дисциплинарно наказание на пожарникар, 
участвал в спасяването на хора, след бедствието в Аспарухово. 
Варненският административен съд отмени наложеното нака-
зание, но гаврата с труда и достойнството на пожарникарите и 
спасителите остават.  

Протестиращите казаха на гражданите: 

Дирекция, която е абсолютен рекордьор в МВР по изплатени 
суми за загубени съдебни дела – за малко повече от три 
години под формата на присъдени на нейни служители 
обезщетения за неизплатен нощен и извънреден труд и 
отменени по съдебен ред дисциплинарни наказания от нея 

За първи път в своята история, СФСМВР 
организира и два регионални протеста, които 
имаха за цел защита на синдикални членове и 
решаване на проблеми на местно ниво.
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изтекоха 524 997 лв. Която реализира неясни цели с риск 
цената да е човешки живот.

В която думи като „прозрачност“, „социален диалог“ и 
„грижа за служителите“ са празни термини без реално 
съдържание.
Управлявана с опасно милитаристичен стил и в духа на 
феодалните порядки от хора, които в продължение на години 
злоупотребяват с пожарникарите и спасителите, които 
налагат дисциплинарни наказания на своите служители 
защото не са изпълнили „разпореждане“ на журналист. Хора, 
които е крайно време да напуснат системата. Те не само 
нямат място  в нея – те са опасни за здравето и живота на 
гражданите.

Така, уважаеми съграждани, изглежда структурата на 
МВР, която трябва да Ви пази от пожари, производствени 
аварии и природни бедствия.

Àêî èñêàòå íåùî ïî-äîáðî, íåùî íàèñòèíà 
ðàáîòåùî – åëàòå ñ íàñ!

Ние излизаме на улицата не само заради сигурността, 
честта и достойнството на нашите колеги, а заради Вас и 
Вашата сигурност.

Çà äà ìîæåì äîñòîéíî äà ñå òðóäèì â ïîëçà 
íà îáùåñòâîòî.

Çà ïðîçðà÷íîñò è ó÷àñòèå íà ãðàæäàíñêîòî 
îáùåñòâî ïðè âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ â ÌÂÐ.

Çà äà ìîæåì äîñòîéíî äà ñå òðóäèì â ïîëçà 
íà îáùåñòâîòî.

Çà ïðîçðà÷íîñò è ó÷àñòèå íà ãðàæäàíñêîòî 
îáùåñòâî ïðè âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ â ÌÂÐ.
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Вторият регионален протест бе на 8 април 2015 год. пред 
Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Елхово. Една от 
причините за протеста бяха провалилите се  преговори между 
представители на Федерацията и професионалното ръководство 
на ГДГП по отношение на работното време на държавните 
служители охраняващи южната граница с Република Турция.  

Членовете на СФСМВР настояваха за промяна на графика им на 
работа, който беше сменен от 24-часа на 12-часа и оптимизиране 
на смените и нарядите, които се извършват на място и които 
удължават работния ден до 14 часа. 

Другите искания бяха да се прекрати практиката на извозване 
на служителите в амортизирани микробуси и автобуси, 
част от които се използват за превозване на задържаните 
имигранти, преминали нелегално границата. Тази практика, 
заедно с липсата на лични предпазни средства, екипировка и 
оборудване създават сериозен риск за здравето и живота не 
само на служителите, но и на техните семейства. 

Една от порочните практики, срещу които застанаха членовете 
на Федерацията бе продължаващото командироване на 
едни и същи служители, като често периодът между двете 
командировки е не повече от 1� дни. Това причинява стрес и 
води до преумора на служителите, а стартираната процедура 
за назначаване на нови служители е изключително дълга и 
тромава. 

Членовете на СФСМВР, като дългогодишни служители декла-
рираха своето разбиране за трудната ситуация, в която се 
намира страната, но за пореден път бяха категорични, че 
няма да се примирят с откровените подигравки към техния 
труд и труда на техните колеги от страна на професионалното 
ръководство на МВР и в частност на ГДГП. Този протест беше 
поредната форма, чрез която СФСМВР се противопостави на  
утвърдената порочна практика за пълно пренебрегване на 
проблемите, за чието решаване са нужни не само финансови 
средства, а разбиране и професионална компетентност!

28



Делегатите, участвали в IV-тата Национална конференция 
на СФСМВР взеха решение да се учреди неправителствена 
организация, което се случи на 22 септември 2014 год. Мисията 
на Фондация „Общество и сигурност“ е превърне МВР в 
прозрачна,  отворена институция,  доставяща качествена 
услуга „гражданска сигурност“, съобразявайки се с реалните 
потребности на гражданите на Република България. 
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ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА СА: 

Да се промени отношението на гражданите към слу-
жителите на МВР и да се създадат отношения на взаимно 
доверие и партньорство;

Да се постигне осъзнатост, че качеството на услугата 
„гражданска сигурност“ зависи от действията и бездейст-
вията на всеки един гражданин на Република България.

Да се утвърди успешен модел, чрез който служителите, 
които са излезли от системата в МВР да предават и споделят 
своите знания и умения.

Да се създаде ефективен институционализиран модел, 
който гарантира участието на гражданите в реформирането 
на МВР и институциите, които доставят услугата „гражданска 
сигурност“;

Да се създаде социална инфраструктура на местно, ре-
гионално и национално ниво, позволяваща комуникация 
и партньорство между граждани, служители в МВР и 
представители на заинтересовани страни за изготвяне 
и мониторинг на местни стратегии за обществен ред и 
сигурност;

За първи път на местно ниво бяха проведени дебати за начина 
на работа на МВР,  необходимостта от реформа и повишаване 
качеството на услугата „гражданска сигурност“, в които 
участваха както представители на СФСМВР, така и на местна 
власт, неправителствени организации и медии.  За първи 
път се проведоха две изследвания. В първото участваха 468 
души и  имаше за цел да се измери усещането за сигурност на 
гражданите на Република България и да предложат конкретни 
мерки за по-добро качество на работата на правоохранителните 
институции, в чийто център за гражданите и служителите 
във ведомството. Второто изследване имаше за цел да се 
установи равнопоставеността на половете в МВР и знанията, 
които имат служителите да разпознават различните форми на 
дискриминация и в него бяха включени 237 служители в МВР. 

1.

2.

3.

4.

5.
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В началото на месец октомври 201� год. бе проведен дебат, на 
който участваха представители на Народното събрание, МВР, 
неправителствени организации и медии и всички се обединиха 
около необходимостта от преразглеждане функциите на 
МВР, промяна на начина на работа и повишаване имиджа 
на ведомството и доверието на гражданите. Заместник-
министър Цвятко Георгиев каза, че според него предложенията 
на Фондация „Общество и сигурност“ са много добри и 
реалистични, но все пак се изисква време, тъй като промяната 
на МВР е процес.  
Фондация „Общество и сигурност“ е член на Форум гражданско 
участие (национална мрежа, която обединява над 120 
неправителствени организации) и на международната мрежа 
на Фондация Анна Линд (обединява неправителствени 
организации от 42 държави), като редовно информира своите 
партньори за планираните дейности и инициативи. 

Ако трябва да обобщим в няколко определения измина-
лите две години то те са  устойчивост в битките, 
израстване като организация, смелост във воденето 
на битки, доблест в отношенията с приятелите и 
враговете и най-вече непреклонност на позициите и  
категоричност в отстояването на  принципите. 
В последните две години се изправихме пред едни нови 
предизвикателства, сблъскахме се с нов вид некорект-
ност и непоследователност не само в отношенията 
между социалните партньори, но и като политики за 
сигурност, установихме, че протестите са форма на 
изразяване на несъгласие, но не са достатъчни – изисква 
се постоянство и креативност, трябват нови методи и 
нови подходи, които СФСМВР трябва да открие и развие, 
необходими са нови обществени и браншови коалиции 
и нов вид реакции и противодействие. Необходими са 
ни не само членовете на Федерацията и служителите в 
МВР, имаме нужда от гражданите на Република България, 
които да разберат какви са нашите искания и да застанат 
до нас в нашата борба за сигурността на държавата. 
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3 ПРОМЯНАТА 
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

“Казват, че можело да бъде и по-зле. Сигурно е, 
че можеше да бъде далеч по-добре. Най-сигурно е 
обаче, че е така, както е. В случай че не ни харесва 
длъжни сме да се променим или пък примирим. В 
единия случай има надежда и смисъл, в другия няма. 
Изборът е първо, на всеки един от нас поотделно 
и след това на всички заедно, ако изобщо го можем 
това упражнение “заедно”.

Най-големият успех, който постигнахме за последните 
две години са промените в ЗМВР, с които се регламентира 
заплащането на нощен труд, трудът по време на празници и 
времето на разположение. 

Успяхме да се преборим заповедта за освобождаването  заради 
чл. 78а от Наказателният кодекс, според която всички служи-
тели, на които са наложени административни глоби трябваше 
да бъдат уволнени дисциплинарно. 

Убедихме народните представители и отпадна чл.24�, т.13 от 
ЗМВР, съгласно който служителите придобили право на пенсия 
по чл. 6� от КСО можеха да бъдат освобождавани по инициатива 
на органа по назначаване. 

Проведохме …………… благотворителни кампании и бяха 
набрани ………… лева за деца на пострадали и загинали 
служители в системата.
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Предоставихме помощ в размер на …………… за раждане на 
дете. 

Бяха предоставени 38 �6�.00 лева под формата на помощи, 
разпределени както следва: 

Директни правни искове на СФСМВР 1 800.00 лева

Правни помощи 18 6��.00 лева

Помощи за лечение 7 610.00 лева

Помощ за семейства на загинали колеги 6 �00.00 лева
Финансова помощ в кампании за лечение на 
членове и загинали нечленове

4 000.00 лева

Грижата за членовете на СФСМВР. Постигнатото 
от синдиката е плод на труда и усилията именно 
на тези членове и не го дължим на никой друг. 
Има свободен избор /8 синдиката в МВР и 29 000 
нечленуващи никъде/ за това как и по какъв начин 
да защитаваш икономическите си и социални 
права, така че тук няма монопол. Просто доброто 
управление на една организация е и привилегия за 
нейните членове. СФСМВР е направила достатъчно 
за всички служители в МВР - отмени се член 78а /по 
който потърпевши бяха по неофициални данни над 
6000 колеги/, отмени се доброзорното пенсиониране 
по т.13 /тук потърпевши са всички на възраст над 
44 години, работещи в МВР/, осъдихме преди 2 години 
МВР за ваучерите, в резултат на което всички на 
които се полагаха ги получиха...спряхме на 2 пъти 
безумни идеи в т.нар. пенсионна реформа и т.н., и 
т.н...
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Какво прави СФСМВР: 

Организацията на СФСМВР, представлява своите членове 
и води преговорите с работодателя /МВР или Директор/, в 
защита на техните социални, икономически и трудови права 
- настоява пред държавните органи да бъдат ратифицирани 
(утвърдени) от България важни конвенции на МОТ, за да 
станат те част от вътрешното законодателство. 

Чрез свои представители в Съвета за социално партньорство 
(синдикати, МВР) участва в разработката на изменения в 
ЗМВР и разпоредби, свързани с трудовите и осигурителни 
отношения, както и с жизненото равнище на служителите. 

Пример: По предложение и с участието на СФСМВР бяха 
приети редица промени на текстове в ЗМВР, който бе 
приет от Народното събрание. По предложение на СФСМВР 
беше приета и утвърдена в Наредба, блуза с къс ръкав, към 
бойната и строева униформа, за носене в летните месеци.

Чрез свои представители в КУТ, СУТ и КСД участва в 
обсъждането и решаването на въпроси, свързани с 
трудовите, икономическите и социалните отношения за 
съответната Дирекция . 

От няколко години осъществява действия за защита на 
права на работното място, като извършва (съвместно с 
Дирекция „Инспекторат“-МВР) проверки по спазване на 
ЗМВР и подзаконовата нормативна база. 

Пример: Проверките по условията на труд при охрана на 
държавната граница. Проверки по законността на издадени 
заповеди на Директори / примерно в Хасково, Ямбол, Сливен, 
София/ 

Подпомага защитата на всички свои членове при налагане 
на наказания или чрез завеждане на дела на всички нива на 
съдопроизводството в Република България.

Пример: заведени стотици дела с финансовата помощ на 
СФСМВР за неизплатен извънреден и нощен труд. Заведени 

•

•

•

•

•
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десетки дела в административен съд по общи за служителите 
проблеми. Постигната осъдителна присъда на Министър, 
за бездействие, довела до изплащане на пари за ваучери. 
Множество сигнали до Омбудсмана на Република България. 
Сезиране на европейски институции, довело до заплащане 
на нощен труд и време на разположение и устойчивото 
решение на този проблем, чрез законов регламент.

В последните 6 години в МВР има две увеличения на 
заплатите! 

За 6 години = 15%

Много или малко - това е второстепенен въпрос, защото трябва 
да се отчете нивото на социален диалог в България и тясната 
законова рамка, ограничаваща правата ни в това отношение до 
минимум. И въпреки това- няма друг професионален бранш, в 
който синдикат е постигнал същото за този период!

Междувременно, благодарение на натиска от страна на 
СФСМВР за същите тези 6 години порциона е вдиган два 
пъти - от 30 на 60 лева и от 60 на 120 лева/ 

И равносметката: след появяването си СФСМВР донесе 
във всеки джоб на служител в МВР минимум /при 600 лева 
заплата/ 180 лева на месец / 90 лева от увеличение и 90 лева 
от порцион/. Ако приемем, че годината има 12 месеца, а са 
минали 6 години, то това са 72 месеца. Нека сме скромни 
и вземем само 30 от тях, поради различните години на 
постигане на тези добавки. При 30 месеца получаваме сума 
от минимум 5400.00 лева. Това го направихме заедно – как ще 
продължим, зависи от всички нас. 

С 5% при Миков - след протестите на СФСМВР 
и с 10% при Йовчев, вследствие на протест на 
СФСМВР през септември 2012г., т.е. най-важната 
функция на синдиката - да се бори за социалните 
и икономическите права на членовете е факт. 
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4 ПРОМЯНАТА 
НА СРЕДАТА

За първи път в своята история, СФСМВР беше съорганизатор 
на работен семинар в Европейския парламент. 

Събитието се проведе на 1� април 201� год. в сградата на 
Европейския парламент в Брюксел от 16:30 часа.  На тази 
среща СФСМВР представи своята концепция за приемане на 
минимални стандарти за заплащане, оборудване и обучение 
на служителите в сектор «Сигурност», за да могат да осигуряват 
едно и също качество на услугата «гражданска сигурност», 
която доставят. 

Семинарът бе организиран от Илияна Йотова - заместник-
председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи в Европейския парламент, съвместно със 
Синдикалната Федерация на служителите в Министерството 
на вътрешните работи на Република България и Европейския 
полицейски съюз и беше на тема “Сигурността - ключът към 
бъдещето на Европа”.

Семинарът бе организиран в резултат от проведени редица 
срещи между представители на СФСМВР и членове на 
Европейския парламент, в рамките на които бяха обсъждани 
предизвикателствата пред сигурността, новата роля на 
синдикатите като партньори и най-вече необходимостта от 
приемане на единни минимални стандарти на европейско 
ниво. 

Основните мотиви за организирането на този семинар 
бяха, че сигурността в Европа е поставена пред сериозни 
предизвикателства. Oчакванията и изискванията към работата 
на служителите в сектор сигурност са по-високи от всякога и 
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съвсем основателно европейците изискват еднакви нива на 
защита и сигурност, без значение в коя държава членка се 
намират, живеят, работят или просто посещават като туристи. 
Съществуващите различия в условията на труд, техническата 
екипировка, обученията и правомощията, които имат служи-
телите от сектор сигурност в държавите членки, е една 
сериозна предпоставка за тяхната ефективност и осигуряване 
на високи нива на сигурност в Европейския съюз. Европейското 
законодателство, националните политики, ежедневната работа 
и синдикалните права на служителите в сектор сигурност са 
недостатъчно и непоследователно съгласувани помежу си, а 
нуждата от многостранен диалог на национално и европейско 
ниво е повече от осезаема.  

Концепцията, която СФСМВР предложи и бе приета и 
популяризирана е следната: 

Въвеждане на единни минимални стандарти 
за служите-лите в сектор „Сигурност“ в ЕС по 
отношение обучение, оборудване, заплащане, 

синдикални права и защитa, както и ясна 
дефиниция за сектор „Сигурност“ и услугата 

„гражданска сигурност“, която доставя. 

Тази тема е от изключителна важност, за да може да се гарантира 
сигурността на гражданите на ЕС във всички страни-членки.  
Въпросът за единните стандарти става все по-актуален на 
фона на правото на свободно придвижване в рамките на ЕС и 
техните очаквания за гарантиране еднакво ниво на сигурност 
и лична защита, както и еквивалентно качество на услугите и 
съдействието, оказвани от  служители когато това се налага.

Независимо в коя държава от Европейския съюз се намира – 
европейският гражданин трябва да има гарантирано еднакво 
ниво на сигурност и лична защита, както и еквивалентно 
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качество на услугите и съдействието, оказвани от полицейските 
служители когато това се налага. От изключителна важност 
е да се актуализира Резолюция № 6�0 на Съвета на Европа 
от 8 май 1�7� год., поради значимостта на дейността, която 
осъществяват институциите в сектор „Сигурност“, като се отчетат: 
1) различията в етно-културен план, така и по отношение на 
стандарта на живот  в европейските държави; 2) необходимостта 
от финансова обезпеченост, законова защита, качествено 
обучение и екипировка и висока мотивация на служителите в 
сектор сигурност; 3) предвидените изключения по отношение 
на полицейските служители в  международните документи, 
ратифицирани и от голяма част от страните-членки на ЕС, които 
ограничават определени социални, трудови и синдикални 
права и твърде често оставят редица проблеми за решаване 
единствено от съответното националното законодателство.

ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ Е

Институциите на Европейския съюз незабавно да пристъпят 
към разработването на известни минимални стандарти, които 
да предоставят на служителите в сектор „Сигурност“ и техните 
професионални организации определени гаранции в няколко 
направления.

В социално-икономически план това ще гарантира достой-
ното заплащане на служителите като се: 

1. Обвърже заплащането с определен показател, който има 
конкретно количествено измерение за съответната страна  
(например минимална заплата, средна заплата в обществения 
сектор и др.)

2. Гарантира заплащане за положения  извънреден труд, труд 
през нощта, по време на празници и за неактивни дежурства.

3. Осигури възможност и се утвърди правото да печелят 
допълнително от други дейности по ред и при условия, 
установени от съответното национално законодателство.
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По отношение на въоръжението и материалното обез-
печаване и за да се гарантира качество на услугата 
„сигурност“ е необходимо да се:

1. Променят принципите на въоръжаване на служителите 
в сектор „Сигурност“, тъй като е недопустимо, в нормални 
обстоятелства,  да бъдат въоръжени с оръжие, доближаващо се 
по технически характеристики до предназначеното за употреба 
от въоръжените сили.

2. Утвърди общ минимален стандарт за качеството на 
униформата.

3. Утвърди общ минимален стандарт за вида и качеството на 
личните предпазни и защитни средства.

По отношение на синдикалните права и защитата на 
служителите, въвеждането на минимални стандарти ще:

1. Гарантира правото на участие в социалния диалог на 
национално ниво, приравнено към правата на браншовите 
синдикални организации.

2. Осигури адекватна синдикална защита на заемащите 
изборни ръководни длъжности в синдикалните организации, 
срещу преместване в друго направление на дейност или в друго 
населено място за продължително време без съгласието на 
съответната синдикална организация, както и срещу уволнението 
им извън случаите на пенсиониране, тежко заболяване, тежко 
дисциплинарно нарушение или престъпление.

3. Гарантира здравето и живота на служителите, като се 
дефинира понятието „неприкосновеност на полицейския 
служител при изпълнение на функциите му” и бъдат приети общи 
минимални стандарти за налагане на санкции при нарушаване 
на тази неприкосновеност.

Преди да се въведат единни минимални стандарти по отноше-
ние обучение, оборудване, заплащане, синдикални права и 
защитa на служителите в сектор „Сигурност“ е необходимо той 
да бъде ясно дефиниран, да се уточнят структурните звена на 
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национално и европейско ниво, които го формират и да се 
опише подробно услугата, която предоставя този сектор на 
гражданите.  Неяснотата за структурните звена, които формират 
сектор „Сигурност“, пречи да се предприемат конкретни 
мерки за неговото реформиране, създава невъзможност за 
сдружаване на сродни организации и най-вече – невъзможна е 
постигането на целите, заложени в стратегия 2020.

В повечето случаи, когато се говори за сигурност се има 
предвид международна и национална сигурност, защита на 
личните данните,  финансова и икономическа стабилност. 
Към момента на национално и европейско ниво, липсва 
дебат за сигурността, като услуга за гражданите, липсва ясна 
дефиниция на компонентите и секторите, които се включват 
в нея, но най-вече – липсва дебат за това по какъв начин 
гражданите на Република България и ЕС виждат своята роля 
в подобряването на сигурността – личната, националната, 
социално-икономическата, политическата и професионалната 
сигурност.Това създава условия, в които гражданското участие 
и гражданският мониторинг са невъзможни и от своя страна 
води до повишаване на неудовлетвореността от услугата, която 
получават. Дефинирането на услугата „сигурност“ ще позволи 
да се създаде единен стандарт и да се изготвят реални критерии 
за измерване на нейното качество  и ефективност в ЕС, в които 
могат да бъдат предвидени и механизми за гражданско участие 
и мониторинг. 
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Участие в изслушването от СФСМВР взеха основните пре-
зентатори – Валентин Попов, Илия Кузманов и Радка 
Павлова, както и всички заместник-председатели на 
УС на СФСМВР и Димитър Манолов – президент на КТ 
„Подкрепа“. 

В резултат на работния семинар,  бе поет конкретен ангажимент 
от Илияна Йотова да се запознае с всички инициативи за 
утвърждаване на минимални стандарти на европейско ниво и 
да предостави цялата информация на СФСМВР, след което да 
се предвиди общ план за действие. В момента СФСМВР, заедно 
с Европейския полицейски съюз започна разработването на 
проект за въвеждане на минимални стандарти за полицейските 
служители в Европа и се очаква реализацията на конкретни 
дейности да започне след средата на 2016 год. 

За първи път беше измерено и усещането за сигурност на 
гражданите, но не само това – то получи широко медийно 
отразяване и популяризация. За първи път се заговори 
публично от структури, различни от синдикалните за качеството 
на услугата „гражданска сигурност“ и необходимостта от 
реформа, а също така се проведоха  публични обсъждания, 
на които участваха представители на всички заинтересовани 
страни, които приеха концепцията на Фондация „Общество и 
сигурност“ за услугата „гражданска сигурност“. 

Фондация „Общество и сигурност“ доразви концепцията на 
СФСМВР за гражданската сигурност, като отправна точка бе, 
че сигурността е базисна потребност и държавата е длъжна да 
гарантира минимум  сигурност на гражданите. 

Сигурността е една от потребностите на по-ниските нива, а 
според Маслоу потребностите от по-ниските нива са по-силни 
от тези от по-високите. Сигурността се разглежда като базисна 
потребност, породена от недостига. Всяка потребност от по-
ниско ниво трябва да бъде сравнително добре задоволена, 
преди да се появи потребност от по-високо ниво, а човекът, 
чиято потребност от сигурност е задоволенa, ще има мотивация 
да задоволи и социалните си потребности.
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Въз основа на този подход, бе разработена и концепцията 
за услугата «гражданска сигурност», която за да се определи 
като качествена трябва да постигне: 

Повишено усещане за лична сигурност и безопасност.

Доверие в работата на правоохранителните институции.

Съдействащи и сътрудничещи на гражданите, органи на 
реда. 

Политики, целящи превенция и решаване на конкретни 
проблеми на гражданите, а не отчетност на резултати.

Дефинирани параметри и индикатори измерващи 
качеството на услугата на всички нива.

Създаден механизъм, който позволява участие на 
гражданите в процеса на вземане на решения.

Улеснена комуникация между гражданите, служителите в 
МВР и органите на местно самоуправление.

Облекчени административни процедури и намаляване на 
сроковете за издаване на документи.

Зачитане на човешките права и достойнство, както на 
гражданите, така и на служителие.

Подобрено взаимодействие между МВР и институции от 
други ключови сектори като здравни институции, социални 
служби, прокуратура и съд, което да утвърди нов подход 
и позволи прилагането на принципа на „управление на 
случай“. 

На местно и национално ниво бе постигнато съгласие, че 
именно такава трябва да е услугата „гражданска сигурност“ и 
че в тази посока трябва да се реформира МВР. Резултатите от 
направеното изследване на личното усещане за сигурност, в 
което участваха 468 души са категорични и не бяха оспорени от 
никого – хората се чувстват несигурни и начинът на работа на 
МВР трябва да се промени. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Делът на гражданите, които се чувстват несигурни за себе си и 
своите близки е 73,8% от общия брой участници в изследването, 
докато тези, които се чувстват сигурни е 16,8%. Малко над �% 
са тези, които не могат да определят личното си усещане за 
сигурност. 

„Няма как да предоставиш или възпиташ сигурност, ако ти 
самият не си сигурен.“

Според 43,7% (20� души) от участниците в изследването има 
трайна тенденция за увеличаване на личната несигурност в 
сравнение с 2010 год., а 30,7% (144 души) се чувстват еднакво 
несигурни, както през 2010, така и през 201� год. 

Едва 7% (33 души) отчитат положителна тенденция и подобряване 
на средата за сигурност, но 10 от тях са отговорили на въпроса 
„Чувствате ли се сигурни за вас и вашето семейство?“ с 
„Не“. Аналогично е положението и с тези, които отчитат едни 
и същи нива на сигурност за периода 2010-201� год. (14,1% 
или 66 души), като 16 души от тях са казали, че не се чувстват 
сигурни за себе си. 

По-голямата част от респондентите (��,6%) са били жертва 
или свидетел на престъпление в последните � години, като 
10.6% са били и жертва и свидетел, 21,3% са били жертва на 
престъпление, а 27,7% са били и свидетели на престъпление. 

Най-голям е делът на участниците в изследването, които се 
страхуват, че ще станат жертва на кражба и грабеж (72,3%), 
измама (38,3%), посегателство и нанасяне на телесна повреда 
(34%) и корупция (31,�%). Най-слаби са притесненията на 
респондентите, че могат да станат жертва на отвличане и 
противозаконно лишаване от свобода (2,3%), изнудване (6%) и 
убийство (7%).

Делът на гражданите, които се притесняват, че ще станат жертва 
на бездействие на институциите е изключително голям (6�,3%) 
и се нарежда на второ място след страхът, че ще станат жертва 
на кражба и грабеж. 
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Най-разпознаваемата институция и тази, която се ползва с 
най-високо доверие е полицията (61,3% или 288 души), а след 
нея се нареждат съд (27,2%), пожарна безопасност (23,8%) и 
прокуратура (1�,6%). Най-неразпознаваемите институции по 
отношение на личната сигурност са областна администрация 
(0,2%), неправителствени организации (�,1%) и общинска 
администрация (�.7%). Народното събрание и охранителните 
фирми са с едно и също доверие от гражданите (6,4%).

Изключително висок (27,2%) е делът на лицата, които са казали, 
че не вярват на никоя от институциите и разчитат само на себе 
си, както и на тези, които се доверяват на приятели на властови 
позиции (11,�%). 

Най-голям е делът - 68,7%,  на лицата, които искат да се подобри 
и ускори работата на МВР, съд и прокуратура. На второ  място 
– �6%,  изследваните лица са посочили, че е необходимо да 
се  промени цялостно работата на институциите и да насочат 
усилията си върху реална превенция и разкриваемост на 
конвенционалната престъпност. А на трето място, �4,�% от 
участниците в изследването са поставили необходимостта от 
приемане и налагане на по-строги мерки за извършителите на 
престъпления. 

„Самите служители в МВР не разполагат с убеденост в себе си 
и собствената си институция – чадърите, политическото 
влияние, липсата на подкрепа от ръководителите си. 
Именно поради това, често вместо да се „вземе правилното 
отношение“, ние избираме да не вземаме такова.“

Респондентите, отговорили, че за тях е важно да виждат по-
често полицейско присъствие са 26,2%, а 20,4% са посочили, че 
за тях е важно правоохранителните органи и местни институции 
да съдействат и сътрудничат на гражданите.

Повече от една трета от участниците в изследването са пожелали 
да се предприемат мерки, повишаващи тяхната информираност 
и да развиват собствени умения, като 20% са посочили, че за 
тях е важно да знаят какво да правят в различни ситуации,  а 
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16% са пожелали да притежават необходимите умения, така че 
да решават проблемите си сами. 

Според участниците в изследването е най-важно да се подобри 
работата на съд и прокуратура (78,�%), да се промени и 
реформира МВР (61,3%) и да се подобри взаимодействието 
между институциите (�8,6%).  

Повече от 30% от участниците в изследването са пожелали 
да се предвидят мерки и инструменти за гражданско участие 
в изготвянето на стратегически документи и да се сформират 
обществени съвети, които да наблюдават изпълнението на 
политиките за сигурност на местно и национално ниво. 

Почти 30% от респондентите са заявили необходимост да 
се повиши информираността на гражданите за ролята на 
различните институции и как да реагират в различни ситуации. 
Делът на лицата посочили този отговор, кореспондира с броя на 
лицата заявили да се повиши тяхната лична информираност и 
да развият конкретни умения за справяне в различни ситуации, 
в които има риск за тяхната сигурност.

В резултат на това изследване са ясни и мерките, които е 
необходимо да се предприемат, за да се повиши качеството на 
услугата «гражданска сигурност». 
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5 ИЗВОДИ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ПРОМЯНА

1. Да се утвърдят политики и реализират ежегодни 
обучения за граждани за развитие на умения за реакция в 
кризисни ситуации. От изключителна важност е обученията да 
целят повишаване на знания, развитие на умения, създаване 
на навици и формиране на убеждения по отношение на 
сигурността. Един от основните резултати, които трябва да 
се целят е гражданите да знаят в различни ситуации към кои 
организации и/или институции да се обърнат. 

„ПРОПИлЯХМЕ ПОКОлЕНИЯ, а сега трябва много бързо да 
наваксаме. Правим малки неща и всеки се старае, но с какво 
да започнем на национално ниво, така че да има реална 
промяна?“

2. Да се провеждат обучения за професионално 
ориентиране и кариерно развитие и да се представят 
професиите „пожарникар“, „полицай“ и „спасител“. Часовете по 
безопасност на движението, реакция при бедствия и аварии и 
часовете на класния ръководител да се провеждат реално, а не 
про-форма и децата да научават каква е ролята на отделните 
институции и как да действат в различни ситуации. 

„КОлКО ОТ МлАДИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПОлИцАИ? Не мога да 
ви кажа, а и никой не знае, но това има отношение към 
доверието в тази институция.“

Служители в МВР, в т.ч. ПБЗН да започнат да работят директно 
с децата и подрастващите, за да се създаде доверие и да се 
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промени отношението към институцията и да се премине от 
страхопочитание към грижа за отделния човек. 

„ОБРАЗОВАНОСТТА, а не парите са ключът към нашата 
обща сигурност.“

3. Необходимо е да се развие експертиза сред служителите 
в различните институции и ведомства за изготвяне и прилагане 
на интегрирани политики за повишаване на личната сигурност 
на гражданите. 

4. Необходимо е да се ускорят съдебните процедури и да 
се промени съдебната практика при изслушване на полицейски 
служители в тяхна полза.  Освен това, от изключителна важност 
е да се съкрати времето от извършване на престъпление до 
произнасяне на решение на съда. Това може да се постигне, като 
да се съкратят сроковете, да се промени начина на  разследване 
и събиране на  доказателства и набиране на свидетелските 
показания. Така ще се повлияе положително за по-бързото и 
качествено  приключване  на  разследването и самите дела. 

�. За да се промени средата за сигурност е необходимо:

a.  Да се спазва закона и премахне усещането за безнаказаност;

b.  Да има добра и ефективна координация между отделните 
институции;

c.  Да има комуникация между институциите и изготвяне на 
общи програмни документи;

6.  Предложенията за промени в ЗМВР да се обсъждат с 
граждански и професионални организации и да се приемат с 
квалифицирано мнозинство от НС.

„РАВНИЩЕТО НА СИГУРНОСТ е предпоставка за икономи-
ческата стабилност.“

7. Да се провеждат периодични срещи между лица на 
управленски позиции на местно ниво, в т.ч. директори на 
регионални дирекции по заетост, социално подпомагане, 
кметове и др., които да имат за цел повишаване на тяхната 
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квалификация и споделяне на добри практики за справяне с 
конвенционална престъпност, зависимости и др. на местно 
ниво.  

8. Да се насърчава сътрудничеството, а не конкуренцията 
между отделните институции и служителите да работят в екип. 
Необходимо е да бъде направен анализ на всеки един служител, 
който има отношение по темата „сигурност“ за това кои са 
неговите силни и слаби страни като експерт. Да се изготвят 
критерии за измерване на качеството на сигурността, като един 
от критериите да е пряко свързан с доверието в институциите. 

�. Да има нормативно регламентиране на отношенията 
между ОДМВР и неправителствените организации на местно 
ниво. Подобно регламентиране може да има и на национално 
ниво. По този начин ще има визия за съвместна работа и 
разпознаваемост на неправителствените организации, по 
отношение на различните ситуации, в които гражданите 
се чувстват несигурни. От изключителна важност е и да се 
регламентират сферите на сътрудничество между МВР и 
местна власт, тъй като към момента няма законодателна база 
и споразумение, на което да могат да стъпят. Това би могло 
да стане в специални стратегически документи, изготвени на 
местно ниво, в които се регламентират приоритетите и сферите 
на сътрудничество, но може да е и в национална стратегия, 
която да зададе основната рамка за сътрудничество на местно 
ниво. Възможно е да се създадат комисии в населените места с 
високи нива на конвенционална престъпност и да се прилагат 
специфични мерки, съобразени с реалната среда за сигурност. 
На база на подобни стратегически документи могат да се изготвят 
годишни планове, които да бъдат публикувани  на сайтовете на 
съответните институции и консултирани с гражданите.  

„ДА НЕ СЕ ВРъЗВАТ РъцЕТЕ НА ПОлИцИЯТА. Ние осакатяваме 
репресивния орган.“

10. Да се създадат звена за самоохрана, които се лицензират 
и финансират от общината и които да се разположат в районите 
с по-висока престъпност или нарушения. По този начин ще 
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се действа превантивно и сигурността на гражданите ще се 
повиши.

11. Да се утвърдят реално действащи механизми за 
събираемост на глобите за нарушаване на обществения ред на 
местно ниво. 

„РОлЯТА НА ПОлИцИЯТА Е ДА СЕ БОРИ С ИЗКлЮЧЕНИЯТА, а 
ние ги караме да създават правила.“

12. Необходимо е да се започне процес за идентификации 
на проблемите в сферата за сигурност на местно ниво, да се 
дефинират параметрите на услугата „гражданска сигурност“ 
и функциите на всяка една от институциите, да се определят 
индикатори за измерване на качеството и след това да се 
изготвят национални програми и стратегии. Лидерството на 
подобен процес може да е на неправителствените организации, 
които получават финансиране на свои дейности от общините. 

13. Необходимо е да има обединяване на усилията и да се 
спре работата на парче. Важно е да се изготвят местни стратегии 
и методики за решаване на проблемите на сигурността, 
съобразени с реалната ситуация и проблеми. 

„Всеки човек е бил или свидетел или обект на насилие, но 
ЗНАЕТЕ лИ КОлКО СИГНАлИЗИРАТ? По-малко от 10%. Хората 
не са само пасивни. Хората се страхуват, защото не знаят 
какво ще им се случи като подадат сигнал. В малките 
населени места всички се познават. А всички знаем, че после 
те „влачат“ с години по съдилища.“

14.  Срещите на обществените съвети и обществените 
обсъждания да се провеждат във време, което е удобно за 
гражданите, а не за служителите в държавните институции. Да 
има възможност предложения да се набират през социални 
мрежи и електронни имейли и след това да се получава обратна 
връзка защо дадено предложение е отхвърлено. 

„ВАЖНО Е ДА ИМА ЧОВЕЧНОСТ И РАЗБИРАНЕ от страна на 
институциите.“
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1�. Да се подобри работата на МВР, чрез въвеждането на 
електронни услуги и повишаване на прозрачността и отчетността 
на институцията на национално и областно ниво. Необходимо 
е да има комплексен подход на принципа „управление на 
случай“. Важно е услугата „гражданска сигурност“ да бъде 
унифицирана за територията на цялата страна, а също така да 
има уеднаквяване на нормативната база на общинско ниво по 
този проблем. 

„КАКВО НИ СъБРА? Крайъгълният камък е полицията!“

16. Необходимо е да се промени цялостната парадигма 
на функциониране на институциите и да спре да се 
насажда страхопочитание, а да се насърчава партньорство. 
Представителите на институциите трябва да са близо до хората 
и да бъдат достъпни. Отчетите за дейността и постигнатите 
резултати, както и плановете за последващи периоди, освен 
да се публикуват на сайтовете на институциите е необходимо 
да бъдат обсъждани с широката общественост, а преди това 
е важно да има периода за набиране на предложения от 
гражданите. 

17. Да се повиши доверието в институциите и да се 
разглежда като социален капитал. Важно е гражданите да 
знаят, че когато сигнализират за нарушаване на права или за 
някое престъпление, институцията ще реагира.  Гражданите се 
чувстват безпомощни и сами и именно заради това е важно да се 
предприемат мерки за повишаване на доверието в институциите, 
които носят отговорност за средата за сигурност. 

18. Една от основните потребности е гражданите да 
виждат полицаи в населените си места и да се срещат с тях. По 
този начин самите служители ще се запознаят по-добре със 
ситуацията, ще установяват потенциалните конфликти и ще 
могат да предприемат мерки за превенция. 

1�. Услугата „гражданска сигурност“ трябва да е про-
граждански ориентирана, тъй като средата за сигурност не 
може да се подобри без участието на гражданите в този процес. 
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Необходими са интегриран подход и политики. Да се реализират 
кампании за промяна на нагласите по отношение на сигурността 
и услугата „гражданска сигурност“. Важно е гражданите да се 
идентифицират с проблема, каузата или определена личност и 
да разпознаят себе си. 

20. Да се даде възможност на общините и областните 
дирекции на МВР да участват в определяне начина на разходване 
на финансови средства и определяне на приоритетните 
области на местно и областно ниво. По този начин ще се даде 
възможност за прилагане на интегриран подход за повишаване 
на личната сигурност и превенция на различни престъпления и 
противообществени прояви. 

„ПРОМЯНАТА В НАС 

Е НАЙ-ВАЖНАТА ПРОМЯНА И 

ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕМ С НЕЯ! 
След това да продължим на ниво село, община, 
област и държава. Необходими са общи усилия. Ако не 
го направим, означава да се скрием и да абдикираме, а 
това при настоящата несигурност е престъпление.“

�8











6 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА  
И ПРОМЕНИТЕ, КОИТО 
НИ ПРЕДСТОЯТ

За първи път в своята история, СФСМВР се опитва да води 
преговори с представители на изпълнителната и законодателната 
власт, които водят политика за намаляване на доходите на 
служителите в МВР и унищожаване на правоохранителните 
институции в България. 

За първи път се сблъскахме с невероятна арогантност и 
незачитане не само на исканията на служителите в МВР, но и на 
волята ни като суверен. 

За пореден път, но изключително категорично осъзнахме, че не 
можем да се справим сами и са ни нужни не само представителите 
на други професионални и браншови организации, но и на 
гражданите – гражданите, които сме призвани да пазим и които 
не знаят колко зле са наистина нещата в МВР. 

Необходимо е да предприемем нов подход – да планираме 
дългосрочно и да повишаваме експертизата си като синдикални 
членове и активисти, защото срещу нас се изправят в 
преговорите хора с огромен опит и различни от нашите цели. 

Важно е да идентифицираме лидерите по места, да ги включим 
по-активно в дейността ни и най-вече да ги обучаваме, но не 
да ги обучаваме на това как да водят дела  и да осъждат МВР, 
защото за това си наемаме адвокати, а как да водят преговори 
и да отстояват своите права. 
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Нужно е да признаем пред себе си, че има много неща, които 
не знаем и да започнем да ги научаваме, но не хаотично и 
еднократно, а планирано и целеустремено. 

Трябва да покажем на хората кои сме и какво искаме, за да 
ни опознаят и да застанат на наша страна. Трябва да говорим 
не само за проблемите в системата, но и за рисковете за 
гражданите. Трябва да говорим с решения и да инвестираме 
усилия в привличането на разпознаваеми обществени личности 
в нашата борба. 

Трябва да осъзнаем, че ако не променим начина, по който 
действаме, ако не спрем да реагираме на принципа на „пожар“, 
нямаме шансове да се преборим. В момента работим с 
недобронамерени и висококвалифицирани експерти, които са 
обръгнали, а ние все още сме в аматьорска група. Наш е изборът 
дали ще станем професионалисти или ще останем аматьори. 
Ние решаваме дали ще повишаваме експертизата си или не. 
От нас зависи по какъв начин ще развиваме организацията 
си, но е важно преди да направим избора да се замислим и да 
си отговорим не само на въпросите, които са поставени по-
горе, но и на въпросите „От къде да започнем?“, „Към какво 
се стремим?“, „Кои са нашите партньори?“ и „Какво сте 
готови вие самите като членове на СФСМВР да направите 
за това?“



„Възможно ли е да има „граждани” в МВР? Екипът от Фондация 
„Общество и сигурност” винаги казват „ДА”. Доближаване на 
темата „сигурност” към гражданите, към това, от което те 
имат нужда, а не политиците, към дневния ред на обществото 
е всъщност промяна, която всички търсим и искаме да видим. 
Фондация „общество и сигурност” дават надежда, че този 
разговор може да се случи.“

Надя Шабани, 
Програмен директор 
„Български център за нестопанско право“

“Има моменти, в които осъзнаваш колко малко знаеш. Има 
моменти, в които разбираш колко можеш да си полезен. Има и 
такива, в които  си даваш сметка, че в очите на хората срещу теб, 
в думите, които изричат, в действията, които предприемат, стои 
голямото им сърце. Усещането, че си срещнал хора, които имат 
кауза, е великолепно. И тогава разбираш, че не можеш да останеш 
безразличен и пасивен. Тогава в теб се поражда желанието да 
разбереш и научиш повече за това, което ги събира, повече за тях 
самите, повече за вътрешната им енергия.  И повече за това как да 
участваш, как да допринесеш. Срещата ми със СФСМВР не просто 
ме  промени –тези хора обърнаха с хастара навън всички мои нагласи 
към системата на МВР и нейните служители. И като трохи се 
разпиляха недоверието, гневът, апатията. Полъхът на желаната 
от тях  промяна ги отвя далече. На тяхно място дойдоха доверието 
и надеждата. Че заедно можем повече.”

Калина Иванова
Фондация “ГИП - София”
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