
 

 
ОС 233 / 3.10.2013 г. 

 
                                             
                                                                   ДО Г-Н САРАФОВ – ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ 
 

                                                                 И  Н  Ф  О   Р  М  А  Ц  И  Я 
 
                                                                     УВАЖАЕМИ Г-Н САРАФОВ, 
След изпращането на Протеста ни до министър-председателя,г-н Орешарски ,мандатоносителя – БСП – г-н Стани – 
шев от 25.09.2013 г. и приложения,с превода на документите беше запознат /не официално/ компетентен експерт от  
Европейската комисия,с лична молба да разясни процедурите,преди да изискаме активиране на образуваната от син- 
диката наказателна преписка срещу  Р Б с реф.№ CHAP/2011/00472.в случай,че Правителството откаже да транспо – 
нира Директива 2008/104/ Е О и свързанатя с нея Морска трудова конвенция./Приложения 1,2,4,5,6 /. 
        С незабавния,консултиращ отговор ми бе зададен въпрос,свързан с изчерпването на вътрешноправни средства 
по подадения Протест: „ Има ли в България държавен контролен орган,който е овластен да протестира подзаконови 
актове на Правителството,които са издадени в нарушение на Европейското право /Директиви и Регламенти/ с послед- 
ващи вреди за гражданите и този орган сезиран ли е от Синдиката своевременно,преди издаване на Акта”?                  
        Очевидно,експерта се интересува от прилагането на „Надзор за законност” за,което единствено е овластена Про 
куратурата на  Р Б! 
        В тази връзка Ви информирам и припомням следните документирани факти: 
        Със сигнал от 8.03.2013 год. Главният прокурор е сезиран за тежките нарушения на Европейското право и рати – 
фицираната от  Р Б Морска трудова конвенция на МОТ-ООН с искане за упражняване на „Надзор за законност” и дей- 
ствия за възстановяване на законността. /Приложение 7/. 
        Последващият сигнал от 5.04.2013 год. излага и анализира продължаващите абсурдни и криминогенни интерпре- 
тации на Закона от служебното Правителство с ново искане на „Надзор за законност”!/Приложение 8/. 
        От реалния отказ на служебното Правителство да транспонира Европейската директива и МТК,с признаците на 
престъпление по чл.282 от НК – злоупотреба с власт,последващи вреди и обогатяване на нелегитимни Посредници 
на трудови правоотношения,следва сигнала ни от 1.05.2013 год.!/Приложение 9/. 
        До настоящия момент,единствените отговори от прокурори на ВАП и СГП,са откази от действия за отмяна на не- 
законосъобразните нормативни актове /Наредба на МС/ и образуване на досъдебно производство по представените 
дастатъчно данни за извършено престъпление по чл.282 от НК! 
       Тук съм задължен да подчертая следното: 
    1. Резолюцията на прокурора от ВАП,г-жа Ачкаканова представлява адвокатска защита на висшите служебни лица, 
които с отказа си за транспониране на Директивата на ЕС и МТК обогатяват забранените от наднационалните зако- 
ни Посредници!Необходимо е да подчертая – Моряшки синдикат „България” не атакува становищата на министри-
те,а целта и РЕЗУЛТАТА от тези становища – подържане на криминогенната,антиевропейска Наредба!  
        Дадените становища на министрите са мотивиране на бездействието и имат стойността на доказателство,че от-  
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каза от задължителното транспониране на международните договори е съзнателен,умишлен Акт – властово волеиз- 
явление,утвърждаващо и генериращо вредни последици,засягащи именно „права,свободи и законни интереси на  
граждани и организации”! 
        Прокурора не е запознат с основните приоритети на ВАП – спазване на законността и отмяна на незаконосъоб- 
разните административни актове или умишлено,под политически и корпоративен натиск защитава финансовите инте- 
реси на нелегитимните Посредници???Игнориран е и Закона за отговорността на държавата,който с член 1санкциони- 
ра именно бездействието,като административен Акт!   /Приложение 10/ 
       
     2.Отказа на прокурора от СГП,г-жа В Илиева да образува досъдебно производство с Постановление №5112/2013 г.  
не търпи коментар! 
       Ако представени от ГДНП и от нас до ВКП документи – двойни договори,установяващи присвоявания на моряшки 
заплати в размер от 630 щ.долара месечно /над 3,000 в последните 2 години/ и подписването на трудови договори от 
собственика на фирма „ТРАНСЕКСИМ” без пълномощия от Корабособственика-работодател с цел – присвояване на 
част от заплатата на моряка не се считат за престъпления,то организираната престъпност без съмнение има своето 
представителство и в Прокуратурата на  Р Б! /Приложение 11/. 
 
                                                              УВАЖАЕМИ Г-Н САРАФОВ, 
гарантираното осигуряване на безнаказаност на висшата администрация и свързаните с нея Посредници на моряшки  
труд,присвояващи годишно над 30 милиона долара от моряшките заплати е единственото основание на Правителст-
вото да утвърди криминалното статукво с приложеното Ви Постановление на  М С  211/2013 год.Вие разбирате,че без 
действието на правозащитните органи ги квалифицира като съучастници на организирана от години престъпност,коя-
то се обогатява от нарушенията на Европейските правни норми и международни ратифицирани Конвенции,осигурени 
от висшата администрация! 
      Целта на настоящата информация е поредния ни опит да се наложи Върховенството на Закона,без намесата на  
европейските контролни институции и солидарни протести на братските ни моряшки синдикати от света. 
      В случай,че не последват спешни корекции на Постановлението на МС и действия за реално търсене на наказа – 
телна отговорност от виновните висши администратори бъдете уверен,че Вашият отговор ще бъде представен в 
Европейската комисия и МОТ-ООН без коментар или интерпретации! 
      Аз лично вярвам искрено в усилията на Главния прокурор,г-н Цацаров да реформира институцията и наложи неза- 
висимост на прокурорските решения от политически или корупционен натиск за,което е необходимо да получава точ- 
на и обективна информация! 
                            
                                                             С ИСКРЕНО УВАЖЕНИЕ И ПОЗДРАВ: 
 
                                                   

                                                                                                         
         
        
ПРИЛОЖЕНИЯ:Съобразно текста       
 

 
                                       

 
 



          
       

                                           
                                                     
                                                                               
 
 
                                                                                                                    
                                       

      
                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                           
 
                     
                     
                   
                                    
 
                   
                   

 


