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МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 

 

 

                                                     Стенографски протокол  

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

ОТ СРЕЩА ПРИ МИНИСТЪРА НА 

ПРАВОСЪДИЕТО ДАНАИЛ КИРИЛОВ  

 

Петък, 21 август 2020 г.  

(15,00 часа) 

 

ПРИСЪСТВАТ:  

Стоян Стоянов, Георги Жеков, Свилен Цветанов, Петко 

Чалъков, Дарина Тошевска, Йордан Йорданов, Лили 

Петрова. 

 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Добре дошли! 

Сега, как да постъпим – първо исканията от сутринта или 

да докладваме актуалното състояние на нещата?  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Както на Вас Ви е по-удобно. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Както е по-смислено и 

съдържателно. 
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ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Вие знаете нашите болки и 

проблеми, така че може би да започнем с щата, да преминем след 

това на социалния диалог, да преминем на липсата на социален 

диалог и да приключим със споразумението. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Тогава аз да кажа няколко 

думи като встъпление. 

Първо, ще кажа, че по въпроса за постановлението, с  което 

се увеличават заплатите на служители в държавната 

администрация с оглед епидемичната обстановка и с оглед 

изпълнението на задачите, посрещане на предизвикателствата.  

По това постановление ние не сме давали становище. Това 

го обяснявах и на проф. Проданов, главният секретар е в течение 

на нещата. Това постановление като проект за нас дойде от 

съседното Министерство на финансите. Разбира се, ние го 

приехме като изключително положителен сигнал, особено в тази 

ситуация. Не сме имали опцията и да предлагаме в онзи момент, 

в момента, в който беше публичното обявяване на обществените 

консултации. Въпреки това, и макар моето отсъствие, колегите 

тук са дали становище изцяло в контекста на всичките ни 

досегашни комуникации, споразумения и е посочено, описано е,  

че за нас двете дирекции са едно цяло, макар да имат всяка една 

своята специфика, че ние не искаме да се получи разнобой между 

дирекциите, че има основание, без значение, пак казвам, тук 

детайлите – кой е на по-първа линия и кой е в по-рискова 

ситуация. По това знам, че Вие ще имате становище и позиции.  

Аз също съм склонен да подкрепя едно такова Ваше 

разбиране, защото знам с председателите на всички съдилища 

каква беше комуникацията и колко беше важно да осигурим и да 
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обезпечим сградите и достъпа до тях, и пропускателния режим, 

особено в първите два месеца на епидемичната обстановка.  

Така или иначе, колегите са ми подготвили, изпратили са 

това, което е входирано в Министерския съвет като становище.  

От тази сутрин - премиерът ме събуди с оглед 

включванията по БТВ, силно недоволен. Защото той има 

положително отношение, без значение как нарича 

правоохранителите в местата за лишаване от свобода и 

охранителите на съдебната система. Даде изрични указания в 

тази посока.  

Сега, действително, не знам защо, но ще си  позволя да го 

кажа, исторически назад във времето има по-различна финансова 

интерпретация на ГДО – имам предвид чисто бюджетарно. 

Финансистите я харесват тази структура и не харесват нейното 

позициониране въобще по този начин. Те имат друго виждане за 

тези разходи и за тази издръжка. Но това е финансово -

бюджетното виждане за нещата. Не мога да кажа, че то тогава е 

повлияло да бъдете „пропуснати” (в кавички). Но така или иначе, 

бюджетът е разсъждавал на база на това какво може да даде на 

тази първа стъпка. 

В последващите разговори с финансовия министър – той 

казва изцяло положително, каза „спри ги да не пътуват, няма 

смисъл да пътуват хората, да се разкарват, чукате на отворена 

врата, аз съм се договорил с Министерския съвет, добавяме и 

ГДО в постановлението на Министерския съвет”, което впрочем 

не е прието окончателно. Тоест още го нямаме като формално 

приет, издаден, влязъл в сила акт. За всички администрации е 

ясно, че това постановление ще го има. За голяма част от 

администрациите сме направили съответно разчетите, заложени 
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са тези средства с дата не 1 септември, а 1 август, но трябва да се 

приключи процедурата по приемане на акт на Министерския 

съвет. 

В интерес на истината, не знам при Вас инициативата за 

протестни или публични действия, да ги нарека, кога е приета, 

но ние не сме спирали тук по този въпрос. Без значение…  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Втора точка е социален диалог. 

Вие може да направите чудеса, ама ние като не знаем. Пишем, 

пращаме, пишем, пращаме – черна кутия, отговор ние не 

получаваме. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Това е вярно. 

Би трябвало да получавате. Тоест моето убеждение е, че 

проф. Проданов, главният секретар Стоянов, Вашите командири 

са в комуникация с Вас. Истината е за онзи петък – 30 или 31 

юли, че пак беше реакция отвчера за днес. Предния днес се обяви 

– ще излизаме на протест, ще обявяваме стачна готовност, и на 

следващия ден, в петъка, бяхме пак по медиите. Да, това също е 

дефектът не на липсващия, а на изкривения социален диалог. 

Защото пък със синдикатите от другия синдикат имахме много 

остри препирни точно по тактиката, по метода на такова едно 

преговаряне. Защото не може аз да правя чудеса, да изпълня 4 от 

5 уговорки, някои от тях да ги преизпълня и по въпроса за 200 -та 

щатни бройки да се каже – ами, не се изпълни. 

Вие днес също звучахте в този контекст. Аз не се засягам. 

Тези дни, тези седмици всичко се излива върху мен. Най-лесно 

ми е да кажа – ами, аз не знам утре дали ще съм министър, няма 

какво да се договаряме. Е, ходете, има протестъри къде ли не в 

София, Вие сте ги видели, протестирайте. 
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ДАРИНА ТОШКОВСКА: Може ли да споделя нещо? 

Значи, всички ние, аз съм доста дългогодишен служител, 

но невинаги взимам думата. Създава се едно такова мнение сред 

сержантите, че едва ли не нашата дирекция винаги е на някакъв 

заден план. И в днешната обстановка, така както са нещата, сега, 

да не напомням тук в понеделник какво стана, защото бях 

свидетел сутринта, един постови и двама цивилни – аз и 

колегите, които случайно бяхме дошли по-рано, и добре, че се 

удържаха нещата, защото от полицията не дойде никой, въпреки 

обаждането ни до СДВР и т. н., реакция нямаше никаква. Това е 

отделен въпрос. Но цялото това напрежение, в което сме ние, 

защото все пак винаги се оглеждаш, следиш и т. н. и в един 

момент появата на това как другата дирекция…, а нашата я няма, 

ние сме хора и веднага се започва – защо така, тогава ще 

протестираме, някой да вземе мерки. Това е. 

А липсата на охранители – тя е открай време. Откакто е 

създадена ГДО все си я има. По някакъв начин успяваме да се 

справим, колкото и да е трудно. Но ние сме хора и е нормално 

като хора да реагираме, защото все пак пренебрежението е много 

неприятно. ГДИН – да, добре. А ние къде сме? Толкова години 

минаха.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Истината е – тук ще дам 

думата и на г-н Стоянов, но без да сме Ви пренебрегвали по 

какъвто и да е начин, ако слезем в анализ на критерия ниво на 

заплащане, Вие водехте досега спрямо ГДИН. Той се учуди и 

главният комисар Жеков преди малко, но ето справките. Това, 

което сега биха получили ГДИН, би изравнило донякъде нещата. 

Но да, пак казвам, има разлика. Ние си го обясняваме с това, че 

при Вас има повече офицерски звания, отколкото в ГДИН.  
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ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Значи, за едни длъжности 

заплатите са еднакви. Каквато е заплатата на надзирателя, такава 

е и на сътрудника. Каквато е на инспектора при нас, такава е и 

там. След като обща цифра, разхвърляна на брой служители, 

може да се получи повече пари, но то не се смята така. 

Изравнени са длъжностите. Длъжностите сме ги изравнили с 

МВР в момента.  

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Ако позволите, 

г-н Министър. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Заповядайте. 

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Всъщност 

обяснението го чухте току-що. Става въпрос за базисна оценка 

на средната работна заплата за едната и за другата дирекция. 

Това е лесно обяснимо за нас и може би това, което ще добавя, 

ще попълни картината на министър Кирилов.  

Да, действително в годините назад имаше разлика в 

заплатата за една и съща длъжност. Да, аз съм от 2003 г. в ГД 

„Охрана”, от момента на създаването ѝ. Първоначално нашите 

заплати бяха по-високи от тези на Главна дирекция "Изпълнение 

на наказанията". Това е лесно проследимо във времето. 

Впоследствие, и особено в последните години – от 2015 г. досега 

– тенденцията, и то държа да подчертая, при един и същ 

министър-председател, беше към изравняване, и то тотално 

изравняване на заплатите за всяка длъжност. Това е постигнато – 

не при последния, а при предходни щатове. От 2017 г. ние 

нямаме такива проблеми. 

Казах Ви преди малко, в импровизирания диалог, че 

всъщност това, че има около 300 служители по Кодекса на труда 
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в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и бройки 

държавни служители, води до известна разлика в средната 

работна заплата. Иначе – и аз държа да знаете, че за еднакви 

длъжности имат абсолютно еднакви заплати, които могат 

категорично да защитят тази теза.  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Те затова правиха протести. 

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): 

Класификаторите са утвърдени от Вас, от министъра на 

правосъдието, лесно проследимо е – еднакви длъжности, еднакви 

заплати от най-ниската до най-високата. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Аз предлагам да се върнем на 

изходно положение, на това, което каза г-н Министърът. 

Това, което казвате, се оказва, че средства ще има за нас 

толкова, в смисъл пак отиваме на средствата – колкото се 

увеличи на надзирателя, толкова да се увеличи и на сътрудника, 

за да бъдем равнопоставени. За това говорим.  

СТОЯН СТОЯНОВ: Ще Ви отговоря на този въпрос, ако 

позволите, г-н Чалъков, за да може точно да информирате 

Вашите членове. 

Както каза и министърът, изменението на заплатите, на 

възнаграждението ще се случи от 1 август. За да се случи обаче 

това, има два нормативни акта – както за Вас, така и за всички, 

които са засегнати бюджетни организации. Да бъдем съвсем 

точни – едно е общо постановление, накратко, това се случва  

чрез изменение на наредбата за заплатите на всички държавни 

служители, който акт още не е факт. Той предстои да мине на 

обществено обсъждане и да се приеме. Там за всички 
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организации – те са 28, може би с Вас ще станат 29, както каза г-

н Министърът, може да има и други, като там е казано откога ще 

се случи изменението, тоест от 1 август, и до какъв размер – до 

30%, не 30%. Като изрично – това го знае и ГДИН – е посочено в 

доклада и в мотивите на министър-председателя, че трябва да 

има диференциация.  

Вероятно ще има въпроси към Вас от Вашите членове, като 

и в двата акта се говори – ще кажа и за другия акт – за изменение 

на размера на средствата за персонала. Като се разбира, че освен 

диференциация, трябва да бъдат осигурени всички средства. Вие 

добре разбирате, че трябва да има с всяко изменение на 

индивидуалната заплата безусловно за социални, здравни 

осигуровки ще има пари, безусловно ще повлияят, колкото и да 

не е голямо, върху всеки час извънреден труд, нощен труд, което 

го увеличихме, ще повлияе, разбира се, върху доплащанията по 

време на официални празници. Само един пример. Ако се измени 

на отделно лице основната заплата със 100 лв., неминуемо ще се 

увеличи и добавката за прослужено време. Тоест като се казва 

30%, то е до 30%. 

Вторият акт, който за ГДИН се случи – Вие това сте 

видели, за парите, г-н Чалъков, това е за всяко министерство, 

така е решило правителството и Министерството на финансите, 

излиза отделно постановление за изменение на бюджета на 

Министерството на правосъдието за съответната дирекция. Но за 

да пусне министърът заповедите за изменение на  заплатите, 

трябва да са факт двата акта – общото постановление, където са 

изредени организациите. И тук се дава основанието, еднократно 

по средата на годината да се изменят заплатите. И вторият акт, 

който, както Ви го изложи министърът и министър Ананиев – 
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вече колегите работят, ние го подготвяме, за парите. Парите ще 

бъдат – разбирам въпроса Ви, Вие с това почнахте, и ще отговоря 

– парите ще бъдат адекватни на числеността на персонала , както 

е за ГДИН. Защото някой може да каже – абе, министърът нещо е 

казал, защо не пускате заповедта? Тези два акта трябва да ги има.  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Най-образно казано, никой 

синдикат няма да допусне за едни длъжности в ГДИН и ГДО да 

има разминаване при заплащането. Не  може да се допусне. Ние 

успяхме да изравним двете главни дирекции с МВР, а сега 

възниква вътрешен проблем.  

СТОЯН СТОЯНОВ: Аз малко Ви провокирам – и на 

счетоводителя ли ще увеличите заплатата? Аз за това говоря. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Не, тук говорим за надзирател и 

за сътрудник при нас, да се запази това, защото иначе мир няма 

да има. Разбирате ме, нали? 

СТОЯН СТОЯНОВ: Именно, правилно съм Ви разбрал.  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): За което Ви благодаря. 

СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ: Ще ги направим пропорционално, 

това, което правят колегите в ГДИН. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Ние не сме финансисти. Затова, 

ако съм малко по-подробен, ще ме извините, но да не се получи 

така, че да кажем, че сме равнопоставени. Ние не искаме повече 

от ГДИН. Искаме равенство. Това е, не повече. Но не и по -малко. 

Да считаме ли, г-н Министър, че първия въпрос сме го 

приключили? 
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ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз се надявам да счетете, 

че въпросът е приключен положително. Много точно главният 

секретар обясни каква е разликата по оформянето,  формалното 

решение на двата ключови въпроса. По този въпрос ще цитирам 

министър Ананиев – „чукате на отворена врата”. Тоест един вид 

считайте, макар те днес, заедно с главния секретар го 

изчисляваха точно разчета на увеличението, считайте, че такова 

увеличение ще има с дата 1 август. Сега, моето най -грубо 

изчисление би било, че за увеличението ще се усети сериозно от 

служителите и състава, защото то е около 250-300 лв. на най-

ниските, изпълнителските нива. Така че този въпрос считам, че е 

решен. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): За щата? Остава ли в сила 

уговорката, която имаме с министър Цачева, че 66 човека ще ги 

получаваме всяка година? Имайки предвид, че когато тази 

уговорка е правена, нямаше COVID-19. Затова искаме да има 

диалог, защото тези неща, когато се обсъждат… 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Считайте, че това също ще 

бъде налице. 

Ще дам думата и на главния секретар, и на главния 

комисар Жеков. По това работим много активно, особено в 

последния месец, особено с оглед ситуацията, която беше на 30 и 

31 юли. Стигнали сме до вариант на решение, тоест имаме 

готовност да получите увеличение на щата. И тук имаме 

обяснение кога това ще го видим формално отразено в ключовия 

документ – в Закона за актуализация на Държавния бюджет. Това 

за нас е голям проблем. Защото това означава всеки един от 

ръководителите тук да поеме един много сериозен управленски 
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риск, за да изпълним това. Ние сме внесли няколко предложения, 

няколко писма в Министерството на финансите, но сами 

разбирате, че не може нито Министерският съвет, нито 

Парламентът да вземе да изведе на дебат пред скоби точно тези 

щатни бройки и за това да направим едно отделно изменение на 

Закона за Държавния бюджет.  

Така че, образно казано, ние ще висим като ръководители, 

които сме Ви подписали новото щатно разписание, което за Вас 

ще има 66. Припомням, че сега е било около 45, които също не са 

запълнени още. Тоест конкурсните процедури там не са 

приключили. В този контекст ще си позволя, защото сега ми го 

пращат, макар да е малко отклонение, но то кореспондира на 

един от най-трудните въпроси. Това е заявление, което ни се 

препраща и от ССЗБ. 

„Уважаеми колеги и симпатизанти на ССЗБ, както Ви е 

известно, още по време на протестната кампания на този 

синдикат Европа и за нас - 2018 г., спрямо организацията бе поет 

персонално ангажимент от страна на политическото ръководство 

за увеличение на щатната численост на двете специализирани 

дирекции – ГДИН и ГДО – към Министерството на правосъдието 

с нови 600 бройки, като договореното следва да се реализира 

поетапно в съответстващите 3 години съответно с по 200 нови 

щата на година. В тази връзка през последните 2 години по 

инициатива на Управителния съвет на ССЗБ се проведоха редица 

двустранни срещи в Министерството, на които поради липса на 

заинтересуваност нямаше нито един представител от страна на 

другите две синдикални организации при Министерството на 

правосъдието, които на теория защитават законовите права и 

интереси на своите членове. Споразумението с Министерството 
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по никакъв начин не ангажира ССЗБ за съвместна дейност с 

другите две синдикални организации, които показват 

неадекватно поведение или липса на каквото и да  е поведение в 

кризисни моменти. 

На последната работна среща в Министерството на 

правосъдието, проведена на 28 юли, провокирана от 

неизпълнение на договорености и ангажименти за текущата 

година, отново породи напрежение, тъй като не стигнахме до 

желания от нас резултат, което от своя страна наложи решение за 

обявяване на поредната протестна готовност в медийното 

пространство. В резултат на споделеното, малко преди 

започването на пресконференцията, провела се на 3.08.2020 г., 

пред ГДИН беше поет пореден ангажимент лично от министър 

Данаил Кирилов за разкриване на нови 200 щата за двете 

дирекции със срок най-късно 1.09.2020 г. 

На 10.08.2020 г. ССЗБ депозира в Министерския съвет 

своето ИСКАНЕ (с големи букви) ГДО да бъде включена към 

административните структури  в постановлението на 

Министерския съвет, като служителите на ГДО следва да 

получат увеличение на трудовите си възнаграждения във връзка 

с упражняваните професии на терен в условията на COVID-19. 

Предвид гореизложеното, недоумяваме от КАКВО (с 

големи букви) и от КОЙ (с големи букви) са провокирани 

предприетите днес неадекватни действия от страна на другите 

две синдикални организации при Министерството на 

правосъдието. 

Управителен съвет на ССЗБ.” 

Сега, това нещо сега дойде и даже – как да кажа? – не ми е 

престояло достатъчно, но ще кажа следното. Този синдикат е с 
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убеждението, че на равно основание представлява и ГДО. Те 

имат член, който е много активен, много взискателен, сърди се, 

взира се със сините очи и т. н. и даже лично съм го провокирал в 

миналите преговори. Не искам да има обаче такъв разнобой. И в 

интерес на истината, за 200-те щатни бройки по никакъв начин 

не сме делили ГДИН с ГДО. А към онзи момент не знаехме за 

заплатите.  

Така че договореността за 200-та щатни бройки е за двете 

дирекции.  

Главен комисар Жеков присъства заедно с главен комисар 

Йорданов на вътрешния ни дебат в продължение на няколко 

съвещания как точно да го направим. На база на тези мерки ние 

разработихме някои варианти. Но съгласете се, че ако аз съм 

готов да си сложа главата в торбата и да Ви разпиша такъв щат, 

не мога да изисквам от двамата главни комисари да сторят 

същото. Аз съм тук за малко. Както се вижда и тези седмици, 

сега съм министър, след половин час може и да не съм министър. 

Но те са си служители, които не са с политически ангажименти, а 

са си с административно-управленски ангажименти. Те казват – 

покажи ни закона, иначе ние като генерали ще ти кажем – 

заповедта ти е незаконна. 

И да, имаме такива щатове. Преди малко  и главният 

комисар каза – не само в ГДИН, защото ГДИН го правеха цели 

две или три  седмици, и ГДО казаха – имаме в щата тези 66 

бройки. 

Така че нашият ангажимент за 1 септември е за двете 

дирекции. 
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ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Ние не сме казали на ГДИН да 

не се дават пари. Не сме говорили срещу ГДИН.  

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Просто това не 

е продуктивно сега. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Другото, което е, нашата 

представителност е 50% от Главна дирекция "Охрана", тяхната е 

5-6%. 

СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ: Аз Ви предлагам в този разговор 

чисто синдикалните боричкания да не ги поставяме… нека да ги 

оставим настрана.  

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Даже бих казал, 

че затова министър Кирилов е прав, че не ни събира всичките  

синдикати, защото Вие ще излеете толкова негативна енергия 

помежду си, че в крайна сметка няма да има нищо продуктивно.  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Точно обратното. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В интерес на истината, 

мислих за това. Обмислях за колко време може да се включите от 

Бургас… 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Ама защо трябва да идваме от 

Бургас? Не е нужно аз да присъствам. Имаме хора, членове на 

Управителния съвет, които са тук, в София. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Съгласете се, да кажем, и 

с моята моментна тактика. Тоест аз съм решил, че  не ми трябват 

две злини на главата… 
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ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Г-н Министър, когато го 

четохте това, ставаше въпрос за множество двустранни срещи, 

които са проведени. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Една е проведена. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Така беше отчетено преди 

малко. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Поредица аз не знам да са 

провеждани. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Множество, не поредица. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В четвъртък се скарахме и 

казах – аз си изпълнявам ангажиментите, имайте търпение, ще 

изпълня и за 200-та бройки. Григоров от отсрещната страна стана 

и каза – добре, утре сутрин сме в телевизора.  

Това беше. Действително на петата сутрин те бяха в 

телевизора и в понеделник следобед. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Аз искрено Ви моля, оттук 

насетне провеждате ли среща с трите синдиката, проблеми няма 

да имате. Защо? Защото когато е единият синдикат, после 

тръгват слухове – какво се е говорило, що е станало? Създават се 

интриги, които не са във Ваша полза. А когато са трите 

синдиката тук, дори един представител да има, интриги няма да 

има. И ще се види кой за какво се бори. Ние не искаме  чудеса, 

искаме нормални неща. Затова е и едно от нашите искания. А 

Вие самият обещахте още на първата среща, че ще работите 

едновременно и заедно с трите синдиката. И това е най-чистият 
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вариант, най-чистият. Защото ето, създават се… Те, че са дошли 

тук и… 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не очаквах, че в онзи 

момент, последната седмица, ГДИН ще скочи в тази ситуация. И 

определено смятам, че те бяха конюнктурни, с оглед 

политическата обстановка. Казах на Григоров – не смятам, че 

това е достойно поведение в този момент. Да, в момента 

съотношението на силите е такова, но не съм съгласен с това, че 

ние не си изпълняваме ангажиментите.  

Много лесно ми е да кажа – и Вие не си изпълнявате 

ангажиментите. И тези 200 щата да ги получите, няма да може да 

ги запълните, както е при ГДИН. ГДИН имат 270, но имат 

недокомплект.  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Приемате ли нашето искане 

срещите да се провеждат с трите синдиката?  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Да, категорично. Нямам 

отклонение във волята си по този въпрос, така както сме го 

оформили в споразумението. Просто обяснявам защо не можа да 

се случи в края на… 

СТОЯН СТОЯНОВ: Те буквално дойдоха на вратата – 

„Или ни приемайте, или излизаме…” Малко така, беше…  

ДАРИНА ТОШКОВСКА: Ние сме малко така, по-ниско и 

мисля, че досега с нас в това отношение не сте имали проблеми. 

В смисъл такъв, че винаги гледаме нещата да са добре и нашият 

синдикат специално никога не е говорил срещу другия, за да 

излиза с нещо такова. Ние винаги сме искали и сме гледали да 

работим и с другия синдикат, и с новия, само че сега те нямат 

желание, това вече е отделен въпрос на нещата. Все пак ние сме 
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една система и трябва да се обединим по някакъв начин. Как да 

се обединим, когато някой не иска? Няма да се стреляме, 

обещаваме. Ще трябва по-кротко да го караме. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Вижте, ако имаше достатъчно 

информация по трасето, нещата може би щяха да са коренно 

различни. Липсата на информация или наличието на много 

срокове, като това, което е написано… Редно ли е да идваме и да 

Ви висим на вратата, при положение, че нещо сме се договорили, 

както на 30 януари, когато подписахме споразумението, нещата 

бяха сложени на масата. Тогава обещахте съответно за щата, че 

ще бъде увеличен. Да сме Ви извивали ръцете за щата? Не сме 

Ви извивали ръцете за щата. Не сме повдигали въпроса, имайки 

предвид ситуацията в страната. Ние виждаме каква е ситуацията. 

Но тогава ако бяхме седнали трите синдиката с ръководствата на 

двете главни дирекции и с Вас, щеше да е ясна картината за 

всички и нямаше да се стига до протести най-малко. На нас не ни 

трябва да протестираме, не мисля, че ни прави голямо 

удоволствие, нито пък да висим долу, да докараме една тълпа тук 

долу, да се съберем и да вдигаме лозунги.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: В онази ситуация – пак 

казвам, приел съм, че в частта на Вашето искане за щата това 

искане има представителство и тъй като то се  удовлетворява, не 

е необходимо изрично да контактувам. Тоест смятал съм, че това 

междусиндикално Вие сте се разбрали, ще бъдете уведомени 

надлежно, ще знаете какво се е случило. Като укор съм себе си 

отбелязваме, че и към момента не съм контактувал със синдикат 

"Подкрепа" в Агенцията по вписванията. Не съм контактувал, 

въпреки че те са в същата позиция като Вас. Те са на първа линия 
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също в кризата и имат служители, изнесени офиси и нямат шанс 

да влязат в… Но Вие знаете какво ще стане, съседи сте в 

сградите и с Агенцията по вписванията. Знаете какво ще стане 

като затворят Търговския регистър и БУЛСТАТ и кажат – ние 

протестираме. И ние сме напред, и нашите заплати са ниски. 

Техните, в интерес на истината, са доста ниски. Техните са поне 

два пъти по-ниски от възнагражденията тук. 

Виновен съм за това. Но, пак казвам, ситуацията беше в 

голяма степен екстрена, непредвидена, непланирана. А и моето 

убеждение е, че се стараем. В интерес на истината, и това, което 

аз си водя за мен като неизпълнен ангажимент, е само това, че не 

съм Ви прекръстил на съдебна полиция. И в интерес на истината, 

като тръгнахме пак като оставка и като не внесохме още Закона 

за изтърпяване на наказанията и задържане под стража, това 

остана и сега няма да стане съдебна полиция. 

Другото смятам, че го изпълняваме, препоръките за диалог 

и комуникация. Сутринта аз бях тръгнал да вървя към Вас.  

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Г-н Чалъков, 

мисля, че чухте, и то удовлетворителни отговори на трите 

въпроса, които поставяте. Междувременно и аз бях запознат със 

ситуацията. В течение съм още от упоменатата дата – 28-ми – как 

се развиват събитията. Но в крайна сметка както Вас, изобщо не 

обръщам внимание на слухове, а по-скоро работата ми е 

базирана на постановления, закони, заповеди.  

След получените указания, успоредно с колегите от ГДИН, 

сме разработили щат, в който сме инплантирали тези 66 

допълнителни щатни бройки, мога да ги кажа детайлно, но това 

подлежи след това на съгласуване със синдиката. А и от устата 

на министър Кирилов чухте с какви условности работим по този 
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щат. Тоест ясно е, че законовият път – това е през министерско 

постановление, но с риск. И всъщност аз съм човек, който е 

поемал рискове през целия си живот, ще депозирам доклад, 

всъщност в моето отсъствие г-н Цветанов… С удоволствие бих 

подписал такъв проект на документ, който съм сигурен, че ще 

бъде утвърден едва при определени условия, най-вече 

финансови. 

Да, споделям и това, че в годините, особено в последните 

години много се е направило, особено за щатовете и за 

финансовото състояние на двете дирекции. Защото зная в 2013 г. 

в какво състояние заварих дирекцията. Тук говорим за напълно 

осигурен щат тази година. С такъв комфорт ние не сме 

разполагали в последните 10 години и с такова спокойствие да 

работим. Да, споделям, може би не се е  налагало, но и тук, пред 

министър Кирилов, ще заявя, че споделям Вашето мнение по 

отношение на равнопоставеност с другата главна дирекция, тъй 

като ние работим с абсолютно същата категория хора. В 2003 г., 

когато започнах дейност, и аз като Вас съм задържал, водил съм 

принудително, не съм участвал в охраната на сградите, пряко 

изпълнявайки тази дейност. Но иначе всичко като процедури ми 

е известно и съм го изпълнявал, включително от 2004 г. с личния 

си автомобил около 6 месеца съм конвоирал от шуменския арест 

до съдебната палата по причина, че единственият конвоен 

автомобил беше повреден.  

Така че нещо, което е минавало през ръцете, главата и 

раменете ми, няма как да ме убеди в обратното. Още повече че 

Вие с Вашите синдикални искания стъпвате на нашите 

административни анализи и доклади. Те са десетки, които сме 

депозирали в Министерството на правосъдието до 2015 г. И след 
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това, след като в 2016 г. и Висшият съдебен съвет, и 

политическото ръководство на Министерството стигнаха до 

споразумението, че е нужна, и  то именно такава щатна численост 

на дирекцията, за да се охраняват всички съдебни сгради и 

нормално да се изпълнява целият работен процес, включително 

осигуряване на ред в съдебните сгради, защото досега това е 

само едно пожелание, при условие, че само с един служител 

охраняваме съдебна сграда, няма как изобщо да говорим за 

осигуряване. 

Затова в момента говорите за споразумение за 600 щатни 

бройки. Да, Вие сте го постигнали на друго ниво и с други 

методи, не нашите, чисто административни. Но тук няма никакви 

различия. Както и аз в последните 2 години не съм чувал 

всъщност от Министерството някакво противоречие в това 

отношение.  

Завърших, г-н Министър. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря. 

Г-н Главен секретар? 

СТОЯН СТОЯНОВ: Две думи, г-н Министър. 

Колкото и да е досадно, каква е технологията на 

приемането на актовете? Ако се върнем само за практиката – 45-

те бройки, миналите 200 бройки, трябва да се тръгне от Закона за 

бюджета. Не е моя работа да говоря, но на днешна дата каквото и 

да ни правите, то няма парламент. Очакванията са, че във всички 

случаи ще има т.нар. актуализация на Държавния бюджет на 

Република България за 2020 г. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Горе-долу кога се очаква? 
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СТОЯН СТОЯНОВ: Е, виждате каква е обстановката. 

Това ще се случи. 

Също, от началото на септември е бюджетната процедура 

за 2021 г. Двете процедури може да вървят и заедно. Но това е 

устойчивото, това е законосъобразното решение, както каза 

министър Кирилов, да се включи този текст в закона. След това 

веднага следва едно постановление №155, където се определя 

числеността на персонала на Министерството и всички 

второстепенни разпоредители, и, на трето място, е щатът на 

отделните дирекции. Това е редът. Но въпреки това волята на 

министъра е ние да сме готови, и както двамата директори ни 

увериха, че министърът ще обяви готовност да започне, да не се 

бави време с нова численост, може би от началото на септември.  

Това е технологията.  

Днес – няма как. Не можем да изменим ние закона.  

Благодаря Ви.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ  КИРОВ: Благодаря, г-н Главен 

секретар. 

Пропускаме ли нещо, което касае ангажимента ни към 

нощния труд примерно? 

СТОЯН СТОЯНОВ: Вече ги има Главната дирекция…  

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): От април месец 

всичко е въведено. 

СВИЛЕН ЦВЕТАНОВ: По-тежкият проблем е в ГДИН, в 

интерес на истината. С нощния труд в Главна дирекция "Охрана" 

нещата са отрегулирани.  

СТОЯН СТОЯНОВ: Да не повтаряме, увеличихме и 

лимита за работното облекло, знаете, нощния труд – каквото 

бяхме обещали, е включено. 
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ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): За нощния труд проблемът не 

беше в парите, а в коефициента. Получих го писмото със 

закъснение, но главният директор… Вижте, връзката се къса. Вие 

сте го направили, пратили сте го писмото,  говоря с главния 

директор, г-н Живков, той ми каза – има го писмото. И тогава го 

получих и видях, че сезирате ВКС ли, за становище.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: ВКС, поискахме, макар че 

вече не разчитаме и на тълкувателното решение. Макар, без 

оглед на изменението в закона, ние го поехме с по-задната дата 

по-високия размер, от 1 април. 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Аз не знам каква трудност 

представлява на Вашата администрация, по-скоро, не на Вас, а на 

Вашата администрация – като има такива неща, за които ние сме 

се борили, борили и Вие сте задвижили, нещо е направено, вече 

няколко случая има явно такива, но ние нямаме обратна 

информация. 

СТОЯН СТОЯНОВ: Ще поема аз тази отговорност.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз в момента, така като Ви 

слушах, се замислих, от уж политически кабинет, в момента съм 

с нула съветници. Тоест нямам политически кабинет, да кажем, 

секретар, както примерно парламентарен секретар, то и 

парламентарния го няма. Няма човек, който да каже – ето този 

човек ще бъде секретар по комуникацията със синдикалните 

организации. Винаги съм разчитал на главния секретар и на 

проф. Проданов. В интерес на истината, благодаря много на 

главния секретар, за представителството, за всички комуникации 

с Министерството на финансите. Защото аз не съм бюджетар, не 
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съм финансист и не мога да обясня технологично всички детайли 

в моята си, да кажем, правна интерпретация. Но виждам, че него 

го зачитат и го уважават там. Тежи му думата и каквото може, се 

прави в тази връзка. 

СТОЯН СТОЯНОВ: Ще поема ангажимента да Ви 

информираме, ангажираме се с това. Извинявайте, ако нещо сме 

пропуснали. 

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Технологично 

може и през нас да минава тази комуникация. Макар че част от 

този диалог всъщност прескача и нас. Всичко, което излезе като 

позиция на синдиката, го получаваме, поне за сведение. 

Осигурили сме такива работни места и вътрешни връзки.  

СТОЯН СТОЯНОВ: Знаете, и за допълнителните 

възнаграждения министърът не е противопоставял, помежду си 

Вие си говорите. 

ГЕОРГИ ЖЕКОВ (гл. директор на ГДО): Не искам да 

защитя този синдикат, но, честно казано, съм проследил 

развитието му отначалото, по причина, че 7-ма година вече съм 

главен директор, а те са с 5-годишна история. Мога да Ви уверя, 

че и Министерството, и аз в частност сме имали винаги диалог с 

тях. Тоест самото представителство, между тях има и ръководни 

служители, има изпълнителски персонал и младши 

изпълнителски. Тоест всеобхватен е погледът върху дейността и 

проблемите на ГД „Охрана”. И мисля, че по-умерено и обективно 

се поставят исканията. Неслучайно г-н Чалъков спомена 

всъщност за допълнителния щат. Да, сега може би удрят по 

масата и настояват, но в крайна сметка съвсем умерена беше 

тяхната позиция по отношение на исканията при условие, че 

знаем какво ни очаква есента. Говоря икономически – държавата. 
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Това беше всъщност, диалогът между нас е възприел подобна 

позиция и настоятелно искане от тяхна страна.  

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ясно е това, че техният 

коефициент на неекстремизъм е в рамките на разумния диалог.  

Да, ако съм проявил по някакъв начин субективизъм точно на 

база на това, че тук смятам, че диалогът не е толкова 

ескалационен и е много по-нормален, съжалявам ако това Ви 

дава основание да се чувствате по един или друг начин 

пренебрегнати. Но тук сме мислили  еднакво. Не сме разделяли 

ГДИН и ГДО. Сега, ако професорът, така или иначе, по една или 

друга причина, леко някъде някак е намекнал, то, да кажем, не е 

много равнопоставено, те са ми деца, близнаци са – нека той да е 

добрият, аз да съм лошият Барни Ръбъл,  но не Ви деля и аз… 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): По същество каза, че не знае за 

този проект на постановление. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Не искам да говоря, 

колеги сме с професора, един екип сме, не искам да говоря.   

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Има го документирано, във 

Вашите протоколи, от нашата среща, която проведохме във 

Велико Търново. На 24 и 25 септември, живот и здраве, ще 

направим едно Общо събрание там. Така че ще  бъдете официално 

поканен. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Ако аз тръгна да Ви 

подбуждам, сега е моментът… (Весело оживление.)  

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Аз Ви предлагам нещо, което 

мисля, че ще е от полза за всички. Дайте веднъж на тримесечие 
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да правим една среща, правете я Вие , по-скоро я изисквайте, с 

трите синдиката и с ръководството на двете главни дирекции, за 

да не се натрупва това напрежение във времето. За 1 час може да 

е тази среща, но то ще свали всички проблеми. И се решават, 

няма да се натрупват. Предлагам Ви го най-чистосърдечно. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Аз съм го приел, това го 

предложихте и на първата ни среща. 

Като се замисля в последните два месеца колко пъти бях в 

оставка и колко пъти след това пак се връщах като министър, как 

да… 

ПЕТКО ЧАЛЪКОВ (Председател на Управителния 

съвет на Синдикат „Охрана”): Животът е динамичен. 

ПРЕДС. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Безспорно е динамично. 

Хубавото е, че в такива ескалационни моменти действаме 

бързо и адекватно.  

Моля да ме извините, ще трябва да изляза. Ако решите, 

продължете.  

Надявам се да вървим напред. Няма какво да делим. 

Каквото можем да помогнем, ще помогнем и да работим.  

 

(15,52 часа) 

 

Стенограф:  

                 (Р. Никова)  

 

 

 

 


