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Бисер Петков: Не може да се направи извод, че има някаква хиперактивност,
че хората масово подават заявления за пенсиониране
Водеща: Тридесет милиона лева ще е икономията в бюджета на Националния
осигурителен институт от увеличението на пенсионната възраст от догодина с
четири месеца за всички категории труд - това заяви днес управителят на НОИ
Бисер Петков. Той отрече да има увеличение в броя на желаещите да се
пенсионират до края на тази година заради по-тежките условия от следващата
2012-а. Цветелина Стоянова разговаря с Бисер Петков.
(запис)
Бисер Петков: Аз считам, че бюджетът е изпълним, бюджетът от гледна точка на
самото предвиждане на приходи и разходи е стъпил на прогнозите - демографски,
макроикономически, такива, каквито всъщност съществуват и за целия бюджет, и
считам, че той е добре направен и изпълним.
Репортерка: Очевидно голямото спестяване няма да дойде от повишаването на
възрастта за пенсиониране догодина. От какво ще спести НОИ догодина, ако го
сравняваме с тази година?
Б. Петков: В страната на разходите спестяванията наистина се очаква и по нашите
разчети около 30 милиона, а са всъщност. .. и ефектът за бюджета от предприетите
мерки от повишаване на възрастта от следващата година. Те ще дойдат като
икономия на разходи и като допълнително приходи от осигурителни вноски за
лицата, които ще останат и ще продължат да работят. Считаме, че би могло да се ...
и очакваме икономия в резултат на увеличаване на референтните периоди за
изчисляване на размерите на обезщетение, като там прогнозите са за една сума от
около 15 милиона. Тоест това е една обща икономия, която би трябвало да покрие
допълнителния разход, който е свързан с увеличаване на размера на минималната
пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юни следващата година, така че това да
не наруши баланса в бюджета. Тоест тези промени, които на практика сега
настъпиха между първо и второ четене, да бъдат неутрални до голяма степен по
отношение на баланса и в крайна сметка планирания дефицит.
Репортерка: А колко по-малко пенсионери очаквате след промяната с вдигането
на възрастта от всички категории?
Б. Петков: Десет хиляди и петстотин - това е разчетът ни за лицата, които ще
бъдат засегнати, в смисъл, че при сегашния, действащия режим те биха придобили
право на пенсиониране, но евентуално влизане в сила на повишените условия за
пенсиониране би ги възпрепятствало да го направят през следващата година.
Репортерка: Тъй като се говори, че от средата на следващата година работещи в
армия, в полиция, държавни служители ще започнат сами да плащат своите

осигуровки, а не чрез трансфер от държавния бюджет, вие правили ли сте сметка
това колко от трансфера, който прави държавата, ще ви спести?
Б. Петков: В момента се правят такива разчети. Те още не са окончателни, затова
не бих искал да ги коментирам. Те се правят както в НОИ, така и от Министерство
на финансите. Предполагам, че когато бъдат окончателно готови ще бъдат
оповести от страна на колегите от Министерство на финансите.
Репортерка: Но все пак. .. горе-долу министър Дянков казва, че твърде много пари
отиват като трансфер. Когато няма да са трансфер, накрая на годината НОИ ще има
по-нисък бюджетен дефицит, така ли да го разбираме?
Б. Петков: Не, по отношение на...първо, тази мярка така или иначе не е
предвидена в промените, които са в случая, става дума за въвеждане на изискване и
държавните служители да поемат за своя сметка личната вноска, тази част, която на
практика сега се плаща от държавния бюджет. Така че за бюджета на ДОО тази
мярка би могло да се очаква и допълнителен приход, доколкото, ако се
компенсират възнагражденията на тези служители, а това е заявено, на практика
базата ще се увеличи, от това ще се увеличат и постъпленията от осигурителни
вноски.
Репортерка: Вие ще плащате и по-високи обезщетения на тези, след като заплатата
се увеличи?
Б. Петков: Да, безспорно, безспорно. Комплексно е отражението. Винаги почти
всяка една мярка се отразява и в страната на приходите и на разходите от бюджета
на ДОО.
Репортерка: Може ли да потвърдите, че през последните седмици се увеличава
броят на хората, които желаят да се пенсионират, и с колко по ваши оперативни
разчети и информация?
Б. Петков: Няма такава тенденция и мисля, че това, което беше коментирано в
медиите на база на данни наистина от Националния осигурителен институт, се
интерпретират некоректно, тъй като не е коректно сравнението между
среднодневния брой заявления за пенсиониране, постъпващи през есенните месеци
- октомври, ноември, спрямо среднодневен брой за един предходен период,
включващ и летния период, защото през всичките години има такава сезонност в
подаването на заявления и в пенсионирането на хората обичайно. Тази година
активността поне в големите районни управления е по-малка значително от същата
активност през миналата година в този период. Среднодневно за последните два
месеца в столично управление "Социално осигуряване" са постъпвали 53 заявления
за пенсиониране, то среднодневният им брой през същия период миналата година е
бил 70. И на тази база не може да се направи изводът, че има някаква
хиперактивност, че хората масово подават заявления за пенсиониране. Но ние и на
страницата на Националния осигурителен институт, и в медийните изяви всъщност
обръщаме внимание на това, че хората, които са придобили право на пенсиониране,
не бива да се притесняват от промяна в условията за пенсиониране, защото
съгласно принципа на давност в правото на пенсия те всъщност могат да го
упражнят и по-късно, когато решат, но при условията, при които са го придобили.

Така че няма и основание хора, които така или иначе са придобили право на
пенсия, но могат да работят, да бързат само от това, че се притеснени от промяна в
параметрите на пенсиониране да се пенсионират.

