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Служители на МВР от цялата страна протестираха в столицата (ОБЗОР)
26 Юли 2015 | 00:43 | Агенция "Фокус"

София. Служители на МВР от цялата страна близо два часа протестираха в
столицата, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Близо 400 униформени
заедно със своите семейства се събраха пред храм-паметника „Александър
Невски”. Протестът бе под надслов „Съсипвайки нас, убиват вас” и започна с
химна на Република България. Водещ бе заместник-председателят на
СФСМВР Илия Кузманов. Той обяви, че с тазвечершния протест приключват
протестните действия. „44 дни и нито една минута отделено време от
министъра на вътрешните работи”, коментира той. 20-минутно слово
произнесе и председателят на СФСМВР Валентин Попов. Акцент в неговата
реч беше преструктурирането а ПБЗН. „Ние отказваме повече да носим
отговорност, защото ние като служители и като граждани сме двойно
потърпевши. Един важен въпрос от всички искания, не успяхме да решим и
това е преструктурирането на ПБЗН”, каза той. Според него специалисти
отговарят на 2-3 или повече длъжности. „Той е и пожарникар, той е и
спасител, той е и … батман”, коментира Попов. В словото си председателят
на СФСМВР засегна проблема с пенсионирането. По думите му, в МВР има
Снимка: Информационна агенция "Фокус"
хора, които за трети път догонват годините за пенсия. Валентин Попов се
обърна към премиера Бойко Борисов от сцената с молба да разгледа това
заради, което в продължение на 44 дни негови колеги са на площада. По думите му протестиращите до този момент не са се обърнали към Бойко
http://www.focus-news.net/news/2015/07/26/2097453/sluzhiteli-na-mvr-ot-tsyalata-strana-protestiraha-v-stolitsata-obzor.html[26.07.2015 13:49:19 ч.]

СНИМКА НА ДЕНЯ

Служители на МВР от цялата страна протестираха в столицата (ОБЗОР)

Борисов с надежда, че проблемите могат да бъдат решени на ниво МВР. Попов посочи, че от синдиката ще поемат и по пътя към гражданите. От
сцената пред храм-паметника „Александър Невски” заместник-председателят на Синдиката на служителите в затворите в България Христо Илков
прочете декларация в подкрепа на протестиращите служители от системата на МВР. В подкрепа на протестиращите бяха прочетени и
декларации от Съюза на командосите в България и Българския лекарски съюз, както и от организациите на полицаите в Германия, Хърватска,
Румъния, Холандия и Испания. Символично бяха наредени каски на пожарникари, на спасители и полицаи. Валентин Попов обясни, че те
символизират края на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и отбеляза, че преструктурирането ѝ е бил основен
препъни камък в преговорите. Протестиращите носеха трансперанти и тениски с надписи, сред които: „Да спасим спасителите!”, „Аз съм със
СФСМВР, а ти с кой си?”, „Мълчаливо връткаме реформи” и други.
Деница КИТАНОВА

Над 600 хектара изгоряха край Бордо,
Югозападна Франция. 26 юли 2015.
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София. Служители на МВР от цялата страна близо два часа протестираха в столицата, предаде
репортер на Агенция „Фокус”. Близо 400 униформени заедно със своите семейства се събраха пред
храм-паметника „Александър Невски”. Протестът бе под надслов „Съсипвайки нас, убиват вас” и
започна с химна на Република България.
Водещ бе заместник-председателят на СФСМВР Илия Кузманов. Той обяви, че с тазвечершния
протест приключват протестните действия. „44 дни и нито една минута отделено време от министъра
на вътрешните работи”, коментира той.
20-минутно слово произнесе и председателят на СФСМВР Валентин Попов.
Акцент в неговата реч беше преструктурирането а ПБЗН. „Ние отказваме повече да носим
отговорност, защото ние като служители и като граждани сме двойно потърпевши. Един важен
въпрос от всички искания, не успяхме да решим и това е преструктурирането на ПБЗН”, каза той.
Според него специалисти отговарят на 2-3 или повече длъжности. „Той е и пожарникар, той е и
http://www.focus-news.net/news/2015/07/26/2097453/sluzhiteli-na-mvr-ot-tsyalata-strana-protestiraha-v-stolitsata-obzor.html[26.07.2015 13:49:19 ч.]
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спасител, той е и … батман”, коментира Попов.
В словото си председателят на СФСМВР засегна проблема с пенсионирането. По думите му, в МВР
има хора, които за трети път догонват годините за пенсия.
Валентин Попов се обърна към премиера Бойко Борисов от сцената с молба да разгледа това заради,
което в продължение на 44 дни негови колеги са на площада. По думите му, протестиращите до този
момент не са се обърнали към Бойко Борисов с надежда, че проблемите могат да бъдат решени на
ниво МВР. Попов посочи, че от синдиката ще поемат и по пътя към гражданите.
От сцената пред храм-паметника „Александър Невски” заместник-председателят на Синдиката на
служителите в затворите в България Христо Илков прочете декларация в подкрепа на
протестиращите служители от системата на МВР. В подкрепа на протестиращите бяха прочетени и
декларации от Съюза на командосите в България и Българския лекарски съюз, както и от
организациите на полицаите в Германия, Хърватска, Румъния, Холандия и Испания. Символично
бяха наредени каски на пожарникари, на спасители и полицаи. Валентин Попов обясни, че те
символизират края на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и отбеляза,
че преструктурирането ѝ е бил основен препъни камък в преговорите.
Протестиращите носеха трансперанти и тениски с надписи, сред които: „Да спасим спасителите!”, „Аз
съм със СФСМВР, а ти с кой си?”, „Мълчаливо връткаме реформи” и други.
Деница КИТАНОВА
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