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Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безусловно наливане
на средства в сектори, нуждаещи се от реформиране и ефективност
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) със съжаление констатира
поредното огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На
единадесетия ден от изпълнението на бюджета, публично беше дадено обещание за неговото
ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи в сектор „Сигурност“. Това е повече
от смущаващо.
Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за
сектор „Сигурност”. Пак година след година ние НЕ забелязваме подобряване на усещането на
гражданите за гаранции за собствената им сигурност или за защитата на тяхното имущество. Сектор
„Сигурност“ и, по-специално – МВР, си остават НЕреформирани и „свръхнаселени“. Едновременно с
това, обещаната превенция на престъпността остава на ниско ниво, а разкриваемостта не бележи ръст.
За пореден път напомняме, че реалната икономика е принудена да издържа, образно казано, още
едно МВР в лицето на частните охранителни фирми, които охраняват собствеността на предприятията.
И преди, и сега, по парадоксален начин, частните охранители се справят по-добре със задачите си при
много по-ниско заплащане на служителите им, които изобщо нямат привилегиите на служителите на
МВР.
България е на първо място в ЕС по дял на разходите за сигурност в държавния бюджет. През 2016
година, България задели за нуждите на сигурността цели 7 на сто от държавния бюджет, при средно
за ЕС - 3,7 на сто. В този смисъл, сектор „Сигурност“ не е „недофинансиран“, а е „свръхфинансиран“.
Проблемът е, че статистиките на престъпността и на разкриваемостта на престъпленията показват, че
средствата, които са вложени в този сектор, НЕ се използват ефективно. Разходите за сигурността на
този етап се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене.
Всъщност, много от фактите, излагани от полицейските синдикати, потвърждават точно тезата за
неразумно и неефективно изразходване на средствата от бюджета на МВР. АОБР категорично стои зад
честните полицаи, които искат радикално подобрение в системата на МВР и безкомпромисна борба с
престъпността. Ние знаем, че те имат редица основания за недоволство – най-вече, когато става дума
за екипирането им, за неясноти и непрозрачност при провеждане на обществени поръчки, след които,
според изявленията и на редови полицаи и на синдикални лидери, личният състав в МВР получава
униформи, които си сменят цвета при пране и обувки с рекордно кратък срок на годност.
АОБР остава зад досегашната си теза, че е необходима оптимизация на разходите в МВР, в това
число - рязко съкращаване на чиновническите длъжности, за сметка на повишаване на заплатите на
хората, които работят „на терен” – очи в очи с криминалната престъпност. Това е огромен резерв за
повишаване на броя на хората, които работят на терен, за увеличение на заплатите им и за рязко
подобряване на техническата им осигуреност.
Членовете на АОБР са далеч от илюзията, че подобна цел е лесно постижима. Свидетели сме на
това, че много по-скромни (за да не ги наречем козметични) реформи срещнаха яростна съпротива.
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По тази причина, ние се обръщаме към изпълнителната власт, към парламентарното мнозинство
и към опозицията в Народното събрание, с призив да проявят държавнически подход, смелост и
политическа воля. Призоваваме изпълнителната и законодателната власт да застанат зад
необходимостта от радикална реформа и да не използват дебатите около сектор „Сигурност“ за
политическа игра на дребно.
Трябва да се даде шанс на тези, които искат реално да работят за безопасността на гражданите и
за спазването на вътрешния ред, и да се пресече паразитирането върху системата за сигурност в
страната. Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безсмислено наливане
на средства без задължение за реформи, насочени към ефективност.
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