БНТ, “Денят започва”
15 септември 2011 г.
Бисер Петков, управител на НОИ: Модернизацията на НОИ е ключова за
развитието му в следващите периоди
Водещ: Здравейте отново. Днес продължаваме нашия сутрешен блок с разговор с
г-н Бисер Петков, управител на НОИ, който вече е в студиото на “Денят започва” и
аз го приветствам с добре дошъл. Здравейте, г-н Петков.
Бисер Петков: Благодаря, здравейте.
Водещ: Позволете и аз да се присъединя към хора, така да се изразя, на онези,
които ви изказват своите поздравления за това, че сте новият управител на НОИ.
Но като казвам това и вие кимвате от учтивост, не съм сигурен дали не си мислите
вътрешно - а дали не направих грешка, като приех този пост, защото е сложна
ситуацията, защото е много отговорен.
Б. Петков: Не, не си мисля това. Безспорно е, че постът е тежък, имал съм съзнание за
това, когато взех своето решение, така че сега изцяло съм концентриран върху
изпълнение на задълженията, които имам.
Водещ: Да, вие сте с реноме на много добър експерт, на човек, който много добре
познава материята, но отговорността наистина е голяма. Все пак да ви върна малко
и назад, разбира се, това са неща, които вълнуват хората, няма как да не засегнем и
този въпрос. Първоначално като че ли имаше известна съпротива от депутати на
мнозинството, когато вашата кандидатура излезе, след това все пак вие се
наложихте. Доволен ли сте от това, че между временно се убедиха онези депутати
от мнозинството, които като че ли не ви подкрепяха, че вие сте правилната
кандидатура.
Б. Петков: Да, това наистина вече е история, имаше едно по-продължително
развитие на процеса по избор на управител на Националния осигурителен
институт. Смятам, че това в някаква степен е нормално и причината е именно
отговорността на поста и предходното развитие по този въпрос. Така че безспорно
за мен е едно професионално удовлетворение, че бяха оценени професионалните
ми качества и беше гласувано на мен това доверие.
Водещ: Като споменахте предходното развитие, предполагам, че ще ми кажете, че
не е ваша работа да давате оценки и все пак сега заварвате някакво състояние на
нещата в НОИ, поуплашихте ли се от това, което видяхте или сте спокоен.
Б.Петков: Не, не бих казал, че имам някакви прекомерни страхове. Безспорно
обемът на работа е голям, но в този период, в който не е имало титулярен
управител на Националния осигурителен институт, функциите са изпълнявани от
подуправителя, така че всъщност всички текущи задачи и срокове, произтичащи
от…и действия, произтичащи от промените в Кодекса за социално осигуряване
влезли в сила от началото на месец август, са изпълнени. Така че работа безспорно

има, но вече с още по-високо темпо ще изпълняваме задачите.
Водещ: Сега съвсем след малко ще пуснем един видеоматериал, който
представлява нещо като ваша визитка. Предполагам, че и за вас ще бъде приятно да
го изгледате, а съм сигурен, че е изненада за вас, подготвена от нас, разбира се. Но
преди това исках ви попитам само и това - наистина вече започнахте ли да се
ориентирате в цялата тази сложна, как да кажа, машинария, която представлява
НОИ в този момент.
Б. Петков: Старая се да навлизам максимално бързо в работата, да опознавам
колегите, с които ще работя, да се запознавам с документацията, с вътрешната
нормативна уредба на Националния осигурителен институт и съответно все още
имайки, така, свежия поглед на човек, който идва отвън за системата, да
коментирам с колегите и промените, които трябва да се направят.
Водещ: Сега ще помоля заедно да изгледаме, както и цялата ни публика,
видеоматериала, който подготвихме във ваша чест. Автор е Илина Бисерова.
Илина Бисерова: Новият управител на НОИ е изправен пред огромното
предизвикателство да поеме институция с ежегодно голям дефицит. Това обявиха и
работодатели, и профсъюзи. За първото полугодие приходите в НОИ са с осем на
сто по-малко. Това означава, че хазната на института е на минус 160 милиона лева
спрямо заложеното за 2011 година. Стопанската камара предлага промяна в
структурата на НОИ, за да може поне частично да се пребори дефицитът.
Димитър Бранков, БСК: Конкретните ни предложения включват преди всичко
обособяване на два нови фонда в Държавното обществено осигуряване.
Обособяване на пенсиите, вноските, осигурителните вноски, които се правят, и
разходите, които се правят за съответните пенсии за лицата от първа и втора
категория труд. И второ, обособяване на втори подобен самостоятелен, обособен в
рамките на Държавното обществено осигуряване фонд за всички служители,
включително от отбраната и сигурността. Тогава ще стана ясно и какви са
ангажиментите на държавата за покриване на тези вноски.
Репортер: Синдикатите не одобриха тази идея с аргумента, че тя няма да бъде
ефективна. Те акцентираха върху контрола по събирането на осигуровки и промени
в трудовото законодателство, които да не позволят укриване на вноски.
Ася Гонева, КНСБ: Криене на заети хора. Криене на заплати. Това означава
криене на данъци и на осигурителни вноски. Е, няма как да се лъже масово
държавата и социалните системи да могат да се справят със своите задачи и да имат
приходите, които трябва да получават. Или трябва много сериозен ръст на
доходите, или другото е размерът на осигурителните вноски.
Репортер: Като причини за неизпълнението от института изтъкват, първо, помалкия брой на осигурените лица. Те са намалели с 50 хиляди само за шест месеца.
Второ, доходите, върху които се осигуряват хората, са по-ниски. Най-голямото
перо в бюджета на НОИ - разходите за пенсии, пък са се увеличили. Макар и с
малко, средният размер на пенсиите се е повишил. Като цяло общите разходи на

института са с близо 17 милиона лева по-малко от планираните. Тази икономия
обаче не променя прогнозата на приходната агенция, отговорна за събирането на
осигуровките, а именно, че дефицитът в края на годината ще стигне 300 милиона
лева.
(край на записа)
Водещ: Така, може би да направим един бърз коментар на онова, което чухте.
Чухте предложенията. Осигуровките вие казвате в едно друго интервю пред колеги, че
няма да се вдигат.

Б. Петков: Не съм аз човекът, който може да каже с категоричност това, поне в
параметрите, на база на които се разработва проектобюджета за 2012 година на
Държавното обществено осигуряване, не е предвидено такова увеличение.
Водещ: А относно първото предложение, което беше изказано от страна на
стопанската камара, ако не се лъжа.
Б. Петков: Да, предложенията на социалните партньори са безспорно важни за
Националния осигурителен институт и те ще бъдат обсъдени с необходимата
отговорност, още повече знаете, че управлението на института се осъществява от
надзорен съвет, в който са представени и синдикатите, и работодателите, и
държавата. Така че принципът на трипартизма е водещ в управлението на
Националния осигурителен институт. Така че аз съм сигурен, че при следващите
срещи тези предложения ще бъдат дискутирани и ако ги намерим за рационални,
намерят подкрепа, разбира се, че ще бъдат придвижени по-нататък.
Водещ: Ако позволите една оценка. Вие бихте били брилянтен дипломат,
избегнахте, така, елегантно въпроса. Все пак рационално зрънце има ли в това,
което се предлага? Вашето лично мнение.
Б. Петков: По отношение на допълнителни обособявания, допълнителни фондове
в Държавното обществено осигуряване, както знаете, в момента има пет такива
фонда, в които постъпват съответно вноските по различните осигурени рискове.
Да, би могло да се разисква това дали да има допълнително два фонда за тези две
категории лица, но не бих могъл на този етап да дам някаква експертна оценка до
какво ще доведе това, дали ще бъде рационална стъпка. Така че ще бъде обсъдено,
ако бъде поставено във форума, който може да вземе решение.
Водещ: Да, разбирам ви, вие наистина явно искате да мине време, за да се
запознаете много отблизо с нещата и вече да се стигне до по-съществени
решения.Сега, този дефицит, за който става дума, ето и тук съм си извадил някои
ваши изказвания. Стана дума за 160 милиона лева, но даже вие говорите за 208
милиона лева, ако не бъркам дори, нали така? От НАП се страхуват, че няма да
може да бъде компенсиран. Вчера имахте среща, съвсем официална, имам предвид
на ниво ръководства, с ръководството на НАП. Ще се радвам, ако в ефира на
нашето предаване ни изненадате с нещо, и то приятно, като резултат от тази среща.
Б. Петков: Аз съм удовлетворен от провеждането на тази среща. Тя беше работна,
между ръководните екипи на двете институции. Целта беше да се запознаем и да
обсъдим нашето взаимодействие в бъдеще. Мисля, че стигнахме до добри решения,
които ще бъдат и оповестени. Става дума за съвместни действия по отношение на

опростяване на осигурителните декларации, съкращаване на броя на сметките и
кодовете за плащане по социално осигуряване. Всичко това е с цел облекчаване на
осигурителите.
Освен това обсъждахме, разбира се и взаимодействието в
новата бюджетна процедура при изготвяне на бюджета на ДОО за 2012 г., където
съгласно указанията приходната част на този бюджет ще се съгласува
задължително с експертите на НАП.
Водещ: Да, защото, простете, нека припомним, от НАП постоянно го казват и
Красимир Стефанов вчера го потвърди в нашето студио. Едва ли не най-големите
проблеми на НАП идвали именно от неблагоразумно планираните приходи от
страна на НОИ, нали така, правилно го цитирам?
Б. Петков: Да, аз не съм участник в този процес. . .
Водещ: Разбира се, че не сте.
Б. Петков:. . . но вероятно има известна непрецизност и недобра методология за
самото планиране на приходите за 2011 г. в бюджета. Така или иначе, усилията сега са
концентрирани, доколкото е възможно, да се минимизира този неблагоприятен факт
от допълнителният недостиг, който се очертава в бюджета надолу.
Разбира се, вие споменахте различни суми. Недостигът в приходите на ДОО,
консолидираният бюджет към края на месец юли наистина бяха 208 милиона. Вече
имаме, съвсем скоро, предварителни данни за 8-те месеца, т.е. към края на месец
август. . .
Водещ: Август.
Б. Петков: Недостигът в приходите е 237 милиона, но в същото време има
икономия на разходи по бюджета на ДОО, които за 8-те месеца са 31 милиона,
които намаляват общият недостиг на средства. Но, така или иначе това е един
допълнителен натиск към фискалната система.
Водещ: Как са извършени тези икономии? Как. . .
Б. Петков: Тези икономии са извършени в резултат на. . . става дума за по-малки
суми в сравнение с планираните за плащания по различните обезщетения, които
извършва НОИ.
Водещ: Веднага заявихте, имам предвид много скоро след вашето избиране на този
пост, че ще работите усилено за модернизирането на НОИ. В какъв аспект, точно в
каква насока? Говорехте, разбира се, за електронизация по-мащабна. Но нещо
друго да ни кажете относно организацията?
Б. Петков: Смятам, че това е ключово за развитието на НОИ в следващите
периоди, като аз имах вече възможност да кажа, че виждам постигането на една
такава. . . или ускоряването на процеса на модернизация на НОИ чрез допълване на
електронните услуги, които се предоставят с цел облекчаване на работодателите,
на самоосигурените лица. Освен това да се ускори работата по изпълнението на
една голяма и дългосрочна цел, а именно създаване на електронно осигурително
досие на всяко едно лице на база на данните на информацията, която се събира в
регистрите, което коренно ще промени начина на работа на НОИ и обслужването

на клиентите. Има, разбира се, стъпки и етапи в този процес, които вече са
извървени, трябва просто да не се спира, да се върви напред. Смятам, че
модернизацията ще дойде и чрез повишаване на квалификацията, по-нататъшно
повишаване квалификацията на работещите в системата. Освен това считам, че ще
бъде институцията по-близо до хората, като развие информационен център, център
за информационни услуги.
Водещ: Да, вие говорите и за по-голяма прозрачност.
Б. Петков: Да, мисля, че двата процеса могат да се допълват. Така че това са, така,
направленията, в които считам, че има нужда от ускоряване и повече усилия, за да
се постигне тази модернизация.
Водещ: Добре, аз ви благодаря и най-искрено ви желая успех. То е за доброто на
всички ни, струва ми се, в България. Някакви
структурни промени не
предвиждате?
Б. Петков: На този етап не.
Водещ: Благодаря ви.
Б. Петков: Благодаря.

