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ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПОКАНА
УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
Преди повече от седем месеца политическото ръководство на Министерство на
правосъдието се ангажира да води последователна политика за унифициране на
статута на работещите в системата на местата за лишаване от свобода с този на
служителите на МВР, увеличаване на щата на надзорно – охранителния състав и
създаване на по – добри условия на труд.
От тогава до днес, на всяка от срещите си с нас винаги сте изразявали
разбиране, подкрепа и лична ангажираност към исканията на Синдикат на служителите
в затворите в България и за изход от създалата се ситуация.
Тъй като измина дълъг период от време на обещания към служителите на ГД
„Изпълнение на наказанията“, ГД „Охрана“ и обществото имаме нужда да разберем
какви конкретни мерки са предприети от правителството и администрацията на
Министерство на правосъдието за решаването на проблемите и овладяване на
създалото се социално напрежение и недоволство в системата.
Най - официално Ви каним да присъствате на организирания протест, който ще
се състои на 24 февруари (събота) от 13.00 ч. пред Министерство на правосъдието.
На протеста ще имате възможност да чуете без посредници мнението и
притесненията на стотиците заинтересовани служители, както и ще можете от първо
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лице да усетите енергията и недоволството на протестиращите.
Очаква се да присъстват около 2000 служители на ГД „Изпълнение на
наказанията“ и на ГД „Охрана“, членове на техните семейства, общественици и медии.
Уважаема г-жо Цачева, каня Ви да докажете с присъствието и действията си, че
наистина за Вас закона стои над всичко!
Заповядайте лично да ни подкрепите и да покажете, че защитавате нашите
законни интереси в качеството на служители в поверените Ви дирекции ГД „ИН“ и ГД
„Охрана“!

Очакваме Ви на организирания протест на 24 февруари (събота) от 13.00 ч. пред
Министерство на правосъдието!
Декларираме своята политическа безпристрастност и необвързаност с
политическите партии в РБ за решаване на проблемите по алтернативен начин.
Уверявам Ви, че на нашите действия не са основание и мотив да подсилват
притесненията на Министър – председателя Бойко Борисов „да не изложим страната
пред чужденците“.{jcomments off}
ЗАД ВСЕКИ ПРОТЕСТ СТОЯТ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ И НИЕ ПО
ДОСТОЕН НАЧИН ЩЕ ИЗРАЗИМ И ЗАЩИТИМ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ!

С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

20.02.2018 г.
гр. София

Христо Илков: ………………..
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ
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