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Бойкотът на Марешки
продължи само ден
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ,
ТАНЯ ПЕТКОВА

w w w . s e g a b g . c o m
ÏÅÒÚÊ, 15 МАРТ 2019 г.
1.00 лв.

Театрална сценка, разиграна
от лидера на „Воля“ Веселин
Марешки, за кратко породи
съмнения, че ГЕРБ окончателно ще изпадне в пълна зависимост от благоволението
на ДПС. Вчера сутринта варненският бизнесмен внезапно
обяви, че ще извади своите
депутати от НС. Ако това се
беше случило, щеше да утежни

още повече и без това мъчителната за управляващите задача да осигурят нужния кворум
от 121 човека след бойкота на
БСП. Но привечер се разбра,
че депутатите на Марешки ще
продължат да се регистрират в
парламента. В замяна на това
той е получил възможност за
разговори с ръководството на
ГЕРБ, за да разбере какви са
плановете на управляващите.

НАБЛЮДАТЕЛ

 Добре

дошли
в държавата без
конфликт на интереси!

Още - на 3-а стр.

На 9-а стр.

МВР се подигра с полицаите
Брой 62 (6427), година XXII

Въпреки обещанията на министъра изненадващо се оказа, че няма пари
за увеличението на заплащането за нощен труд от 25 на 50 ст.
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ

Вътрешният министър Младен Маринов изненадващо се отказа от повишаването на парите за
нощен труд в МВР. Това става ясно от проектозаповед за определяне на размерите на допълнителните възнаграждения в системата, публикувана за
обществено обсъждане. Само преди два месеца
министърът се похвали, че ще вдигне двойно парите
за нощен труд и оповести проект за наредба. В нея
се предвиждаше полицаите да получават допълнително по 50 ст. за всеки отработен час от 22 до
6 ч. Сега служителите на МВР вземат по 25 ст. и
са изключително недоволни.
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т
повишението
вече няма и следа - запазва се
сегашният размер от 25
СНИМКА: EPA/BGNES
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Астронавтката
от
НАСА Кристина Кук маха
на изпращачите, преди
да се качи на руския „Союз MS-12“ на космодрума
Байконур. Кук заедно с
колегата си Нек Хейг и руския космонавт Алексей
Овчинин се отправят за
шест месеца и половина
на Международната космическа станция. Миналия октомври Овчинин и
Хейг оцеляха невредими
при неуспешен старт от
Байконур. Ден преди излитането сега пак възникна
проблем и извънредно бяха сменени два уреда.
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1.95583
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USD 1.73159 (0.00123)
CHF 1.72305 (0.00334)
Злато 2242.22 (-18.97)

ст. „При първоначалното публикуване на проекта бяха определени
по-високи размери на

допълнителните възнаграждения за полагане
на труд през нощта от
22 до 6 ч. и за времето на разположение.
След направения отново разчет на утвърдените средства в бюджета
на МВР за 2019 г. за
разходи по показател
„Персонал“ се установи, че към този момент
това няма да бъде възможно“, оправдава се
министърът. За увеличението на парите за
нощен труд са нужни
около 5 млн. лв., което
е смешна сума на фона

на бюджета на МВР от
1 млрд. лв.
Няма да се случи и
още едно обещание за повишение на парите при дежурство „на
разположение“ на държавните служители във
вътрешното министерство. При него те получават добавка, за да
не напускат града или
дома си и да не пият,
защото във всеки един
момент може да бъдат
извикани по работа. Те
трябваше да получават
допълнително по 35 ст.
на час, тоест увеличе-

нието щеше да е тройно. Сегашната заповед
предвижда само 10 ст.
на час, колкото е в момента.
Синдикатите определиха новото предложение като изключителна
обида.
„Синдикална
федерация на служителите в МВР определя
проекта на заповед, а
също така и начина, по
който МВР се отказва
от публично заявени
намерения за увеличение на социалните придобивки и ощетяване
на работещите в МВР,

за
непрофесионални.
Не само това – подобен подход и отношение са в категорично
нарушение на принципите на провеждане
на социален диалог и
водят до увеличаване
на социалното напрежение във ведомството“, пише в официална
позиция на синдиката.
Според него обяснението, че нямало пари, било „подигравка с
интелекта и откровена
гавра със служителите
в МВР“.
(Продължава на 4-а стр.)

