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Интервю на Анна Заркова с
Валентин Попов, шеф на
синдикалната федерация на
МВР
- Г-н Попов, чухте ли
финансовият министър
Горанов как се закани да
махне привилегиите на
военните и полицаите?
МВР и МО няма да получат
и лев допълнително, каза
той, докато не се
реформират.
- Четох какво е казал – ако
МВР и МО сами не направят
промените, той щял да ги
направи...Аз нямам нищо
против министър Горанов да
поеме функцията на колежката
си Бъчварова, макар да не
виждам как може да стане. Но
питам: Не смята ли Горанов за
нормално, когато се правят
такива неща, които засягат правата на полицаите, те да се обсъдят със синдикатите, като в
демократичните държави? Защото аз не съм информиран да предстои нещо такова. Служителите
на МВР периодично получават уверения от актуалния си министър, че няма да се ограничават
правата и да се отнемат придобивките им. И само няколко месеца след всяко такова уверение,
каквото ние получихме и от министър Вучков, и от министър Бъчварова, започва да става точно
обратното.
- 100 млн. лв. не стигали в бюджета на МВР, за да могат служителите да си получават
редовно заплатите до края на годината, каза Горанов. Вие наясно ли сте с това?
- Това, че МВР с тоя бюджет няма да може да изкара до края на годината, беше ясно още през
пролетта. На първата среща на министър Бъчварова със синдикатите, ние й го казахме. Впрочем аз
нямам спомен в последните 5 години парите от бюджета на МВР да са стигали и той да не е бил
актуализиран. Г-н Горанов, ако не греша, е участвал повече или по-малко в изработването му и би
трябвало да знае, че проблемът с недостигът на средства в министерството е заложен със Закона
за държавния бюджет. Не е вина на служителите, нито на гражданите, че при формирането му се
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залагат средства, за които е ясно, че няма да свършат работа. Сигурността струва пари. Повече
пари, повече сигурност и обратното. Това е старо правило, което важи не само у нас. А че МВР не
е реформирано - не е. В него всеки министър прави нещо на парче, нарича го реформа, а
следващият започва да прави точно обратното и отново го нарича така. Няколко министри са
рапортували, че МВР вече е реформирано, но са лъгали себе си или другите.
- Ето каква промяна иска Горанов: Част от военните и от служителите на МВР да минат
от 1-ва категория труд в 3-та. Така ще бъдат назначени по Закона за държавния
служител и ще загубят правата си за ранно пенсиониране с 20 заплати накуп.
- Ако Горанов наистина настоява да се преназначат 6000 души на МВР ( интересно защо не 6600
или 5992 например?) от 1-ва категория по Закона за държавните служители, той трябва да знае, че
практически не може да се преназначи нито един. По простата причина, че в МВР изобщо няма
служители, които работят при условията на 1-ва категория труд.
- Сигурен ли сте? Бившият министър Вучков каза навремето, че стартира
административната реформа на МВР. И тогава обясни, че държавните служители във
ведомството са 41 000 и са 1-ва категория - до един. А едва 35 000 полицаи и
пожарникари са на терен, останалите са по кабинетите.
- Това, че един министър е казал нещо, не значи, че непременно е така. Вучков направи поправка в
Закона за МВР (ЗМВР) през февруари така, че новопостъпващите на административни длъжности
да се назначават след 1 април по Закона за държавния служител, а не по Закона за МВР ( ЗМВР).
Това не променя факта, че в МВР няма и никога не е имало нито един служител, работещ по 1-ва
категория. Само дето в ЗМВР пише, че при пенсиониране трудът на служителите на МВР се зачита
за 1-ва категория труд. Което не значи, че те се пенсионират при условията, при които се
пенсионират работилите по 1-ва категория. В Наредба на Министерския съвет от 1998 г. са
описани категорийните работници - това са минни спасители, водолази, летци, бордни инженери,
парашутисти, специалисти в атомна централа, в морския флот и други. Държавните служители на
МВР и МО в тази наредба ги няма. За работниците от 1-ва категория има специални условия.
Например за тях вторият осигурителен стълб е в задължително в професионални фондове, а за
полицията - в универсални. Изобщо, изискванията са пенсиониране са различни за работещите в
1-ва, 2-ра, 3-та категория, както и за служители от МВР, от ДАНС, от МО, от НСО, от
разузнаването. Но – забележете! - сега голямата беда била, че МВР нямало едни 16 милиона лева,
за да изплати обезщетенията на служители, които са работили по Закона за МВР и са се
пенсионирали.
- Беда е. Някои от тях съдят МВР и печелят делата.
- Разбира се, че ще ги печелят. В 99% от случаите те съдят МВР, защото са притиснати от банките
за вноски от кредити и разчитат на обезщетението, за да погасят част от тях. Ако не бях на зор, аз
на тяхно място щях да пратят по една покана до МВР да ми изплати дължимото и нямаше да водя
дела, а щях да чакам. И знаете ли защо? След тези писма започват да се трупат лихви, по-високи и
от тези, които даваше КТБ – около 10%. Така че какво следва от това, че МВР не изплаща навреме
обезщетенията? Рано или късно ще трябва да ги изплати. Не могат да гласуват закон със задна
дата, за да лишат колегите от това, което им се полага към момента на напускане на системата.
Така че заедно с тия обезщетения МВР ще плаща и лихви, а и разходи по дела. И така
данъкоплатецът в края на краищата ще плати повече, отколкото ако обезщетенията бяха
изплатени в срок.
- Чудно защо в бюджета на МВР не са предвидени тези обезщетения?
- И аз не разбирам защо. Текучество в МВР има, хора напускат – това е очевидно. Защо не е
направена сметка и прогноза - колко хора са напуснали м.г., колко предстои да напуснат тази
година и нужните в тази връзка това средства да бъдат вписани в бюджета?! Но чуйте още нещо
важно.
- Какво?
- На нас ни се казва, че няма пари за униформено облекло. И трябваше тази година с нарочно
постановление на Министерския съвет да бъдат отпуснати допълнителни 5 млн. лв. за него.
- Да, премиерът Борисов, струва ми се, лично нареди това да стане като чу, че
полицията не е получавала униформи цели 4 години.
- Добре. Но защо тия пари ги няма в бюджета на МВР? Защо трябва да се отпускат допълнително?
За последните 3-4 години служителите не са получили униформено облекло за около 30 млн. лв!
Моят въпрос е - къде са тия милиони?! За какво са похарчени, ако не за униформи? Къде са се
изпарили? Кой е виновен?
- Много хора са на мнение, че полицаите не заслужават привилегии. Крадливи политици
опоскаха държавата. Една 80-годишна баба от село Мечка плачеше по телевизията
сутринта, че обрали за N-ти път дома й като срутили стена. По пътищата кръв се лее
като на война, а полицаите си взимат дребните рушвети и си траят.
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- И през ум не ми минава да твърдя, че всички в МВР си изпълняват задълженията както трябва и
че между тях корумпирани няма. Но за кой друг бранш може да се твърди това? За банкерите ли,
или за лекарите, за търговците, за депутатите? Не може 41 хиляди души от МВР да се подведат
под един знаменател – че са мърльовци, мързеливци и алчни! Те са просто са отражение на
състоянието на ведомството, в което работят.
- Напоследък сякаш между полицаите и гражданите има вражда. Нападат полицаи –
бият ги и ги хапят като в Перник и Орландовци. От друга страна презден някой снима и
пуска клип - как униформени ритат и млатят някого по служба?
- И лекарите ги бият, не само полицаите. И срещу лекарите се надига някаква вражда. Аз нямам
нищо против засилената медийна кампания против т.нар. полицейско насилие. Но защо няма
такава кампания против посегателството срещу полицаи, което е и посегателство срещу
държавността? Аз не бих правил това разделение – на полицаи и граждани. Полицаите също са
граждани. Питам: защо се противопоставят тия две групи граждани – униформени и цивилните?
- Защо според вас?
- Помните ли древната максима: „Разделяй и владей“? А свалените щитове на жандармеристите и
шишенцата минералната вода, оставена пред полицаите от протестиращи? Дали пък някой не се
изплаши от тия неща? Не смея да твърдя нищо определено. Но въпросът ми се върти в главата от
доста време.
- Тревожен въпрос. Но какво да се прави? Вие протестирахте 42 дни това лято, опънахте
пред парламента палатки. Шефовете на държавата обаче се направиха, че не ви
забелязват.
- Да, направиха се, че не ни забелязват. Но ако не се забелязва даден проблем, това не значи, че
той не съществува, нито че няма да се задълбочи, нито че няма да рефлектира върху тия, които го
неглижират. Неглижирането на полицейските протести рефлектира върху системата и гражданите.
Ще ви кажа как. То задълбочи демотивацията на служителите на реда - показват го сравнително
социологически изследвания отпреди 3 години и отпреди месец. Вие как очаквате да работят
демотивирани полицаи? Да са безукорни, да се стараят? Не. Писва им и напускат системата. И
забележете – напускат тези, които са на улицата, а не тия, които са на по-високи постове в
канцелариите, които си тръгват, ако бъдат поканени. А кандидатстващите за работа в МВР от
година на година показват все по-семпли качества. Ако тази тенденция се запази, ако проблемите
в МВР се неглижират и не се отстраняват, след 5-10 години мен лично ще ме е страх да живея в
България. А и вас ще ви е страх.
- А как е на границата? Вие сте граничен полицай. Току-що се връщате от нощна смяна в
Любимец, както разбрах.
- Не е радостно на границата. Получихме уверение от министър Бъчварова за обществени поръчки
– за ремонт за аварирала техника, за нови коли, за свързочни средства и служебни фенерчета.
Може да ви е смешно, но колегите сами си купуват фенерчета, за да си светят. А едва 30-40% от
колите и камионите са в движение. Положителното е, че пътищата се ремонтират. И че има
назначени нови 176 служители, които се обучават и ще дойдат след Нова година. Надяваме се да
намалеят след това командировките, които са скъпи и неефективни. Сега колегите по 15 дни са на
турската граница и по седмица - вкъщи. Това ги стресира и изхабява и то продължава от 2 години
насам. А миграционният наплив ще продължава. Не случайно го наричам така, а не бежанска
вълна. Но това е друга тема, също нерадостна.
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