3000 полицаи, пожарникари, надзиратели и данъчни протестираха пред Народния театър

segabg.com Няма да отстъпим и милиметър, защото зад нас е мизерията, заявиха
протестиращите от НАП
Около 3000 полицаи - по неофициални данни, се събраха на площада пред Народния
театър, организирани от Синдикалната федерация на служителите към МВР, за да
протестират основно срещу липсата на социален диалог с политическото ръководство
на министерството.
Към митинга се присъединиха още няколко синдиката - на пожарникарите, на
служителите от затворите, на служителите от НАП към КНСБ. Голяма делегация от
румънския полицейски синдикат пристигна да изрази подкрепата си.
Митинга откри в 12 ч. председателят на управителния съвет на синдикалната
полицейска федерация Валентин Попов. Той заяви, че няма да бъде допусната каквато
и да е политизация на протеста.
Той заяви, че липсва реален диалог с ръководството на МВР. Отбеляза лошата
материално-техническа база, на трето място постави материалното бллагосъстояние на
служителите. "Редно ли е полицаите от джоба си да осигуряват консумативи за
работата си или да купуват препаратите за чистачките?!", запита ораторът.
На площада се появи и вицепремиерът Цветан Цветанов заедно с главния секретар на
МВР Калин Георгиев, директорите на ГДБОП и на СДВР, заместник-министри, шефове
на дирекции към националната полиция.
Пред медиите Цветанов заяви, че полицаите няма да загубят социалните си придобивки,
но няма начин да се вдигнат заплатите им по време на криза, защото това би означавало
да се посегне на други социални групи. В момента правителството работи в условията
на скрит дефицит от 2 млрд. и 159 млн. лв., предишното правителство е сключило
договори без осигурено финансиране за 65 млн. лв., а в отбраната за 664 млн. лв.,
припомни Цветанов.
Защо ръководството говори най-напред за пари, те безспорно са важни, но
организацията на работата, която трябва да се промени, е още по-важна?!, опонира от
трибуната зам.-председателят на синдикалната полицейска федерация Галентин
Грозев. Когато се чака по няколко часа на местопрестъплението, понеже един екип
трябва да обслужи десет произшествия, естествено е, че ефективността ще е ниска,
продължи ораторът. По думите му в МВР имало финансов ресурс, но той се
изразходвал по начин, който ощетявал хората, "които работят на терен". Ако започнат
да напускат точно тези хора, което сигурно ще се случи, ако се въведат мерките, за
които се говори, кой ще осигури стабилността и реда - да не би онези от
специализираните дирекции, които не са виждали жив престъпник, запита риторично
Грозев.
Докато не започне истински диалог с ръководството, протестите ще продължаават,
коментираха участници в митинга.
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"Аз съм за диалог и ще го водя", каза вътрешният министър на импровизираната
пресконференция. Той се ангажира да посети от началото на април всички областни
дирекции и да се запознае на място с проблемите на полицаите. Цветанов каза, че по
разбираеми причини няма как да се случи конструктивен диалог на митинга.
Ще се търси механизъм да не бъдат ощетени полицаите и военните, ако се реши те да
се самоосигуряват, увери Цветанов журналистите. Компенсирането можело да стане с
купони или чрез увеличение на парите за храна от 30 на 60 лв. Цветанов е склонен да
предложи да се намалят с 10% заплатите на министрите, както и на шефовете на звена
в МВР, за да се запазят доходите на изпълнителския състав. С 10% бил намален
ръководният състав в МВР, каза още Цветанов, но не уточни какво е в момента
съотношението между административен и изпълнителски състав.
Служители от областните звена на НАП от Варна, Пловдив, Търговище, Пазарджик,
Габрово бяха дошли да подкрепят исканията на полицаите. "Да не би да искате да ни
кажете да не се престараваме чак толкова в нашата битка с недосегаемите?" , заяви на
Чавдар Цветков, лидер на КНСБ в НАП. Той призова правителството да не
противопоставя държавните служители на майките и пенсионерите, защото "е измамна
леснотата, с която се властва на принципа "разделяй и владей". "Няма да отстъпим нито
милиметър, защото зад нас е пропастта на мизерията", заяви Цветков сред гръм от
аплодисменти и призова множеството да не вярва на сметките, че средната заплата от
769 лв. ще намалее с 9 процента, ако си плащат осигуровките. По думите му реалното
намаление ще е 13 %.
Според председателя на синдиката на пожарникарите Любомир Еленков хората в
пожарната работят в условия на оцеляване, сградите им били от началото на 20 век и
опасни за обитаване, 80 % от автомобилите им можели да аварират всеки момент, при
сигнал за пожар тръгвал един пожарникар с шофьор.
Представител на офицерска легия "Раковски" се солидаризира на място с полицейския
протест, а Съюзът на артистите изпрати писмо за подкрепа, подписано от Христо
Мутафчиев. Подкрепа дойде дори от агенцията за преводи, която осигурява преводачи
за работните срещи на полицаите с техни колеги от чужбина. Много пъти сме се
срамували от изпочупените бюра и олющените стени, сред които превеждаме на нашите
и чуждите полицаи, пишат преводачите.
Три декларации, описващи трите основни групи проблеми, бяха отнесени в
президентството, Министерския съвет и парламента. Цецка Цачева лично прие
представителна група от митинга.
Мими Иванова, Ваня Костова и Росица Кирилова, които бяха представени като
музикално трио "МВР", бяха възнаградени с горещи аплодисменти от полицаите за
песента им "Приятелите в нужда се познават". Източник: http://www.segabg.com/online/
new/articlenew.asp?issueid=5390&sectionid=hotnews&id=0000119
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