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ОТНОСНО нередности при работата на звено „Общинска полиция“ към ОД на МВР
– Варна на пост „металдетектор“ на входа на Община Варна, увеличаващи риска за
живота и здравето на служителите и посетителите на общинската сграда
Уважаеми господин Министър,
Повод за подаването на настоящото заявление е разбирането, че ако е нужно да се
проверява багажът на влизащите в сградата на Община Варна лица, то тази проверка не
трябва да бъде формална. Тя трябва да бъде качествена, за да се намали наистина рискът
от внасянето на опасни предмети и възникването на ситуации, застрашаващи живота и
здравето на служителите и посетителите на общинската сграда.
За съжаление, впечатлението ни е, че липса правилен инструктаж и желание за
качествена работа на полицаите от звено „Общинска полиция“ към ОД на МВР – Варна
на този пост. Липсва и необходимото уважение към гражданите, които не са престъпници
по подразбиране. Как се извършва проверката?
При проверката полицаят заповядва на проверявания гражданин да отвори чантата
си, без самият той да пипа багажа с ръце. Проверката се състои в поглеждане вътре в
чантата и толкова. При проверката полицаят не трябвало да пипа багажа с ръце, дори
това му било забранено, за да не се налагало да съставя протокол.
Проверяващият обаче може да щракне на проверявания гражданин белезници и той
да бъде задържан за 24 часа, само защото не бил разгърнал чантата си по начин,
достатъчно удобен за полицая при проверката, която, както казахме, изключва пипането
на багажа от проверяващия с ръце. Защото именно такъв ред е определен и такова
поведение е толерирано, с оглед конкретния случай на 06.08.2013г. и становището на ОД
на МВР - Варна по заведените по този случай съдебни дела.
Такава формална проверка обаче е лесно заобиколима и на практика тя е
излишна, тъй като не е пречка да се внасят остри предмети, киселини, запалителни
течности, взривни вещества и дори опасни метални предмети като ножове, гранати
и огнестрелно оръжие, въпреки наличието на металдетекторна рамка.
Това е така, защото багажът не минава през металдетекторната рамка, нито
през скенер, нито пък бива докосван от проверяващия с ръце.
В тази връзка припомням, че на 26.04.2013г. имаше бомбена заплаха срещу Община
Варна. Налице е вълна от бежанци. Говори се за реална опасност от актове на
фундаментализъм. Затова е необходимо сериозно отношение към повдигнатия въпрос.
Дежурният полицай обаче нерядко напуска поста си на металдетектора, за да
побъбри с някого пред входа на общината. Най-често това е бившият полицай Цецо,
чието работно място също е вътре пред вратата на информационния център. През това
време край тях минават и влизат свободно в сградата всички посетители, без да се
извършва проверка на багажа им, нито на самите тях на металдетекторната рамка.
Не е ясно дали описаното поведение на общинските полицаи се дължи на пропуски
при тяхното обучение, на неправилен инструктаж от началника им или на занижен
контрол от страна на ОД на МВР – Варна и I РУП – Варна, осъществяващи
методическото им ръководство. Директорът на ОД на МВР – Варна обаче засега
неглижира специалния сигнал, подаден от СОПА на 06.11.2013г., щом промяна в
поведението на дежурния полицай на пост „металдетектор“ не се забелязва.
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По наше мнение са необходими указания от Министерството на вътрешните
работи, регламентиращи поведението на полицаите на входовете на всички
институции, с или без наличието на металдетекторни рамки и скенери за багаж.
За коригирането обаче на поведението на варненските общински полицаи са
необходими по-спешни мерки с оглед изпълнението на поставените им задачи и тяхната
лична отговорност за живота и здравето на служителите и посетителите на Община
Варна. В тази връзка ръководствата на ОД на МВР – Варна и I РУП могат да обменят
опит с охраната на други институции с монтирана на входа металдетекторна рамка, които
се справят по-успешно с тази задача. На територията на града подходяща за тази цел е
съдебната охрана, осъществяваща проверките на входовете на Районен, Окръжен и
Административен съд Варна.
Ето защо и с надеждата настоящото заявление да ускори необходимите мерки
на пост „металдетектор“ на входа на Община Варна, моля на основание ЗДОИ да ни
бъде предоставена на хартиен носител следната информация:
1. Броят на служителите в I РУП при ОД на МВР - Варна, осъществяващи контрола и
методическото ръководство върху дейността на териториално звено "Общинска полиция" –
Варна. Наименованията на техните длъжности. Моля да ни бъде изготвено фотокопие от
съответните длъжностни характеристики.
2. Има ли в системата на МВР указания за реда на проверка на лицата на входовете на
институции с или без наличието на металдетекторни рамки и скенери за багаж, които да са
съгласувани с министъра на въгтрешните работи. Моля да ни бъде изготвено фотокопие от
съответния акт, в случай, че същият не е обнародван.
3.1. Изпълнявал ли е дежурният полицай на пост „металдетектор“ в сградата на Община
Варна на 21.11.2013г. в 15ч 19 мин задача „отговорно пазене на обект“ извън сградата на
общината в близост до нейния вход, с оглед свободното влизане през това време на всички
посетители в сградата без да се извършва проверка на техния багаж и на самите тях на
металдетекторната рамка.
3.2. В случай, че на 21.11.2013г. е изпълнявана задача, каква е длъжността на лицето,
разпоредило на дежурния да напусне поста си преди и без да бъде сменен.
3.3. За периода от 01.08.2013г. до датата на решението по настоящото заявление колко
пъти, на кои дати и по чие нареждане дежурният на пост „металдетектор“ в Община Варна е
напускал поста си и през това време посетителите са влизали в сградата непроверявани.
4. Поставял ли е белезници на граждани главен полицай Николай Лалев, докато е бил
дежурен на пост „металдетектор“ в Община Варна, колко пъти и по какъв повод. На какво правно
основание е извършено задържането, искал ли е и получил ли е той съдействие от I РУП –
Варна, какво съдействие е получил и работи ли в I РУП – Варна неговата съпруга, издадени ли
са заповеди за задържане и от лице с каква длъжност са издадени те. Моля да ни бъдат
изготвени копия от съответните документи.
5. Поставял ли е белезници на граждани полицай III степен Ясен Димитров, докато е бил
дежурен на пост „металдетектор“ в Община Варна, колко пъти и по какъв повод. На какво правно
основание е извършено задържането, искал ли е и получил ли е той съдействие от I РУП –
Варна, какво съдействие е получил, издадени ли са заповеди за задържане и от лице с каква
длъжност са издадени те. Моля да ни бъдат изготвени копия от съответните документи.
6. Предприети ли са и какви мерки са предприети за премахване на формализма при
проверките на гражданите и техния багаж на входа Община Варна, както и за коригиране на
поведението на общински полицаи и тяхното отношение към гражданите.
7. Обменен ли е опит между ръководството на ОД на МВР – Варна с охраната на други
институции с монтирана на входа металдетекторна рамка, които се справят по-успешно с тази
задача, като например органите на „Съдебна охрана“.

Гр. Варна, 27.11.2013 г.

С уважение: . . . . . . . . . . /Юлиян Чолаков/
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