
 
   

 
                                                      ДО Г-Н ЙОВЧЕВ –МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ                                       
                                                     
                                                                               

                                       УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, 
след представени от нас,престъпно съставени и подписани двойни договори за наемане на моряци,като доказател- 
ство за присвояване на 40% от заплатите им,оперативния работник от МВР Балабанов /отговорен за МТСП/ е из -     
вършил недопустимо действие – изискал е „обяснение” от извършителите на документираното престъпление! 
          Информацията,че МВР започва проверка на подписваните договори се разпространява незабавно до всички  
частни менинг-агенции /над 40/ и по наши данни изобличителната документация вече е укрита! 
          Моряци,подписвали принудително двойни договори са предупредени от Посредниците,че ако признаят разли- 
ките във заплащането,повече няма да бъдат наемани от Корабособственика. 
          По информация,представена и на Прокуратурата /пр.пр.№4092 – ВКП/ ,в последните 3 години са подписани 
над 3,000 двойни договора,съучастно с моряшките синдикати от гр.Варна,като страна по също фиктивен Колекти – 
вен трудов договор,улесняващ извършването на престъплението! 
          В личен разговор по телефона,Балабанов заяви,че от Главна инспекция по труда /ГИТ/ е уведомен,че след   
проверки няма установени нарушения при наемането,което не отговаря на истината!/Г-жа Кадийска от ИА ГИТ/. 
          Безспорно установения факт,че собственика на агенция ТРАНСЕКСИМ –Халачев е подписвал трудови дого – 
вори без да представлява изрично Корабособственика – работодател,което ги прави нищожни,е оставен без послед 
ствие,което е престъпно осуетяване на наказателно преследване – чл.288 от НК! 
          Само след 3 дни,на 18.08.2013 год. изтича крайния срок за прилагане н ратифицираната от РБ Морска трудо- 
дова конвенция.След срещата ми с министъра на труда,г-н Адемов,ние очаквахме незабавното възстановяване на 
междуведомствената комисия за контрол на морските конвенции на,която МВР /ГД БОП/ беше член,но до момента 
няма резултат.Този,определен от Конвенцията контролен механизъм,освен защитните си функции,предоставя на  
МВР и Прокуратурата,всички експертно проверени данни за сигнализирани нарушения и престъпления! 
         За да бъде спазен срока за прилагане на МТК и избегната наказателна процедура срещу България по нашата 
образувана в Европейската комисия преписка считам,че е необходима и Вашата намеса за спешно възстановяване 
на междуведомствената комисия и съвместно установяване на Правила за прилагане на ратифицираната  М Т К! 
         В очакване на отговор. 
                                                                                            С УВАЖЕНИЕ: 
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