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УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
подписаното от Вас Постановление на МС №211от 19.09.2013 год. за „изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа” представлява демонстративен
отказ на Правителството,да приложи пряко ратифицираната Морска трудова конвенция /МТК/ и да транспонира в
подзаконовия акт свързаната с нея Дирктива 2008/104/ЕО,относно императивната разпоредба,определяща статута
на частните служби за временна заетост на българските морски лица – моряци!
Постановлението документира факта,че игнорирането на международния договор и европейските правни
норми с продължение на действието на криминогенната Наредба /ПМС №107/2003 год./,е продиктувано от
интересите на престъпни,картелно свързани Посредници,които ще се обогатяват безконтролно и в бъдеще от
присвояване на моряшкия труд с годишен общ размер над 30 милиона щ.долара!Антисоциалния резултат не търпи
коментар!
Основанията и правните мотиви за горното твърдение ме задължават да активирам незабавно с приложениядоказателства,образуваната в Е К наказателна преписка с наш реферетен № CHAP/2011/00472/003 срещу Р Б ,да
изискам намесата на Морската комисия на МОТ-ООН и защитни действия на братските моряшки синдикати по тяхна
преценка!
Излагам Ви накратко основните противоречия на Постановлението с влезлия в сила международен договор и
императива на нетранспонираната вече 2 години европейска Директива!
ОТНОСНО МОРСКА ТРУДОВА КОНВЕНЦИЯ:
Съобразно чл.5 от Конституцията на Р Б и Решение №12614/2010 г. на Върховния административен съд /без
право на обжалване/ ,Морската трудова конвенция се прилага пряко и всяко нейно тълкувание и интерпретации от и
чрез подзаконов нормативен акт са недопустими!
1. МТК определя императивно само 2 начина за наемане на морски лица – пряко от Корабособственика или чрез
негов упълномощен изрично представител или от лицензирана Служба,която го настанява /назначава/ на работа
временно при ползвателя – Корабособственик по договор с него,съдържащ разпоредбите на МТК с,което приема да
изпълнява функциите и задълженията му!
Чл.36 от Постановлението „допълва” МТК и въвежда 3-та форма за наемане – Посредник,който насочва търсещият работа морски специалист и му делегира провомощия от изключителната компетентност на Морска администрация – „да извършва проверка дали моряците са квалифицирани и притежават необходимите документи” за заеманата на борда на кораба работа и длъжност! – т.1.!

2. С последващата т.2 нелегитимния /отсъствуващ в текста на МТК/ Посредник се овластява да „консултира и
насочва страните по индивидуалния трудов договор за да постигне съответствие на неговото съдържание с приложимото законодателство и разпоредбите на Колективния трудов договор /КТД/”!!!
Няма орган на държавната власт,който има правомощието да се намесва,консултира или насочва личните
трудови провоотношения между работник и Работодател особенно,когато те са договорени с КТД и копие от него
се представя задължително на компетентния контролен орган – Главна инспекция по труда!
Постановлението овластява нелегитимния Посредник да изпълнява едновременно функциите на държавния
орган и да преценява „съответствие с приложимото законодателство” и законността на КТД ,като първа инстанция!
Съставителите на Постановлението са „пропуснали” да прочетат МТК – Стандарт А1.4,т.3 /с/,която задължава
държавата-членка да осигури „законодателство или процедура за „одобряване или регистриране на Колективните
трудови договори,позволяващи функционирането на службите за наемане”! Мисля,че не е необходим коментар!
3. Изменението на чл.37 е поредно,демонстративно и абсурдно противоречие с МТК!
Вносителите на текста на Постановлението – министрите на труда и транспорта,отново са „пропуснали” да
се съобразят с т.3 /а/ от задължителния Стандарт А1.4,който разрешава на Службата /Посредника/ да функционира
само след сключен с Корабособственика Колективен трудов договор и в,който са договорени всички условия по наемането на моряка,включително размера на заплатата и социалната защита!
Какво проучване и консултации следва да търси моряка след като е защитен предварително с КТД?
Очевидно и безспорно Постановлението създава условието да се подписва преди заминаването втори договор,който е различен от условията на КТД и част от заплатата на моряка да бъде присвоена от Посредника!
Копие от подобни двойни договори /над 3,000/,беше представено,както на Вашите заместници – г-жа Бобева,
Занаида Златанова и Цветлин Йовчев,така и на Главния прокурор и Директора на националната полиция!
В този аспект,криминогенното действие на Постановлението е подсилено и утвърдено с подзаконов акт!
4. Мотивирането на измененията с Постановление 211 на МС,само с частично прилагане на Стандарт А1.4 има
симулатиен характер,дискриминира над 90% от българските моряци и утвърждава безконтролното им наемане под
чужди офшорни и национални флагове!
Стандарт А1.4 определя правилата за наемане на морски специалисти под националния флаг на държавата
ратифицирала МТК.Това са не повече от 1,000 моряка работещи на постоянен договор с Български морски флот.
Повече от 15,000 моряци се наемат чрез частни фирми-Посредници на кораби от офшорни зони и страните
които не са ратифицирали МТК!
Вносителите – министри и техните експерти отново не са прочели изричното разпореждане на МТК – член V,
т.7 „Отговорности по приложението и изпълнението” - ...”Всяка държава-членка изпълнява своите задължения....по
начин,който не позволява на корабите,плаващи под знаме на държави,които не са ратифицирали настоящата
Конвенция,да получават по-благоприятно третиране от тези,които плават под знаме на държави,които са я
ратифицирали!”
Какво по-благоприятно третиране може да се осигури чрез подзаконов акт,суспендиращ отговорностите и
изпълнението на МТК?Офшорните Корабособственици ще продължават да наемат хилядите наши моряци без
задължителните Колективни трудови договори,които по горната т.7 се прилагат равнопоставено и изключват съставяне на престъпни двойни договори от служби и Посредници!
Именно дискриминационната липса на равнопоставеност при наемането,в измененията и допълненията с настоящето Постановление 211, е също тежко нарушение на МТК,което обогатява незаконните посредници за сметка
на моряшкия труд!
ОТНОСНО ДИРЕКТИВА 2008/104/ ЕО
По време на личните ми срещи с министър Хасан Адемов и зам.председателя на МС г-жа Бобева им беше
разяснено,че крайния срок за транспониране на Директивата е изтекъл още на 5.12.2011 год. и вече близо 2 години
РБ е в нарушение на европейското право и задължения от,което следва наказателна процедура!
С изключение на националния корабособственик – БМФ,над 15,000 моряци се наемат на временни,срочни договори и често само за 1 курс.Не може да има тълкувание или спор относно статута на определените като Служби
за набиране и настаняване на моряци – агенции за временна заетост.

Директивата на ЕО императивно и ясно определя тези служби за работодатели,в пълна синхронизация с раз
поредбите на МТК!
Може би Вие лично ще изясните причината,министрите на МТСП и МТ и Вашите информирани предварително заместници,писменно и от мен лично,да пренебрегнат последствията от реалното суспендиране на частите от
МТК,отказа да се транспонира с Постановлението една забавяна умишлено 2 години Директива на ЕО и да го гласуват,без да Ви уведомят за постъпилите,обосновани възражения за криминогенния характер на „измененията”?
Разбирате,че при горните факти,последното ми задължение е да Ви сезирам лично с искането да разпоредите
отмяната на противозаконните текстове –изменения на Наредбата и да активирате контролния орган,предвиден и в
МТК – създадената Комисия за контрол изпълнението на морските конвенции още 2002 год.,която не е закрита със
съответен акт на МС,но не функционира поради липса на Председател и изисква актуализация на членовете.
Вярвам,че сте били заблуден от сътрудниците си да подпишете това Постановление и Ви уверявам,че до получаването на Вашия личен бърз отговор по настоящия Протест,няма да предприема действията,които вероятно
ще имат негативен резултат за Правителството и имиджа на България!
УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНИШЕВ,
Антисоциалния характер и действие на Постановление 211 на МС вероятно налагат контролната намеса на мандатожносителя – БСП,която ръководите като Председател.Съветите,които получих от Ваши партийни колеги – да информирам пряко някои европейски социалистически партии по изнесените горе факти,считам за прибързани и некоректни,преди да сте взели конкретно отношение по настоящия Протест!
В очакване на спешно прекратяване на вредните последици от Постановлението и личен отговор от уважаваният от мен Министър-председател,г-н Орешарски.
С УВАЖЕНИЕ:

ПРИЛОЖЕНИЯ:Съобразно текста

