Асоциация на индустриалния капитал в България
Телевизия Bulgaria On Air
√ КНСБ ще иска увеличение на пенсиите и минималната заплата
http://bgonair.bg/bg/denqt_on_air_/knsb_shte_iska_uvelichenie_na_pensiite_i_minimalnata_zaplata/
От следващата година минималната работна заплата да се увеличи от 290 на 330 лева, пенсиите с 10-12% и минимум
10% ръст на заплатите в бюджетния сектор – настояват синдикатите от КНСБ. Предложенията ще бъдат представени на
предстоящия Национален съвет за тристранно сътрудничество, насрочен за 8 октомври. "Към този момент все още не
можем да коментираме бюджета за 2013, тъй като за него знаем единствено от интервютата на министрите", каза в
сутрешния блок на Bulgaria ON AIR заместник-председателят на КНСБ Николай Ненков.
От синдикалната организация се оплакаха, че на няколко пъти последните месеци са настоявали извънредно свикване
на тристранката, но така и не се е получило. Сред поводите за желаната среща е драстичното увеличение на тока през
юли и обсъждане на нов пакет от антикризисни мерки. "Наивно е да се мисли, че сме излезли от кризата. В момента
страната навлиза в нов етап, от който може да не се измъкнем поне 3-4 години. Затова е нужен нов пакет от мерки е
нужен", убеден е Ненков.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България също се оплака, че не разполагат с параметрите на
проектобюджета, затова не могат да се изкажат дали е добър или лош.
focus-news.net
√ Николай Ненков: Искаме поне 10% ръст на заплатите в бюджетния сектор
http://www.focus-news.net/?id=n1701582
КНСБ ще настояват за увеличение от поне 10% на всички заплати в бюджетния сектор, каза пред телевизия „България Он
Ер“ вицепрезидентът на синдиката Николай Ненков. Според него, тази мярка няма да увеличи прекомерно бюджетният
дефицит на страната. Синдикатите ще представят подробно всички свои искания и виждания за държавния бюджет за
следващата година по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 8
октомври. От КНСБ настояват работната заплата в страната да бъде увеличена на 330 лв, както и да бъде изготвен нов
списък с мерки срещу икономическата криза. Синдикалната организация дори предлага при необходимост, да се
създаде консултативен орган, подобен на НСТС, но с участие на академичната общност и депутати от основните
парламентарни групи. По отношение на минималните осигурителни прагове, за които няма постигната уговорка за
увеличение, от синдиката предлагат повишение със средния процент на договорените вече прагове. Председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че ръстът на доходите и пенсиите трябва да стане за сметка
на по-ефективно разпределяне на разходите, по-добро усвояване на еврофондовете и повишаване на събираемостта на
държавните вземания.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Безработицата в Еврозоната остава на рекордно ниво – 11,4 на сто
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212623_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8
2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%8
0%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE+%E2%80%93+11,4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0
%BE
Безработицата в Eврозоната достигна до нов връх от 18.2 милиона за август, съобщиха от статистическата агенция към
ЕС.
Броят на хората без работа е нараснал с още 34 хиляди души, но ревизираните данни за юли означават, че броят на
безработните остава на рекордните си нива от 11.4%.
Най-високата безработица е отчетена в Испания, където 25.1% са безработни и Гърция -24.4% за юни 2012.
Най-ниска е в Австрия (4.5%), Люксембург (5.2%), Холандия (5.3%) и Германия (5.5%).
Безработицата в целия Европейски съюз се увеличи с 49 хиляди до 25.5 милиона души -10.5%, според Евростат.
Безработицата в България през август е била 12.5%, според изчисленията на Евростат. Август 2011 безработицата у нас е
била 11.1%.
Сред младежите безработицата у нас е нараснала с 6% от август 2011 и вече е 29.4%.
Без работа през август тази година са били 14.1 на сто от трудоспособните мъже и 10.7 на сто от жените в България.

В сравнение с данните от преди година безработицата е нараснала в 20 страни, спаднала е в шест и е стабилна във
Великобритания.
Голямо спад на безработицата се наблюдава в Естония (от 13.2% до 10.1% втората четвърт на 2011 и 2012), Литва ( 15%
до 12.9%) и Латвия (17% до 15.9% втората четвърт на 2011 и 2012).
Най-голямо покачване е регистрирано в Гърция (17,2% до 24.4% между юни 2011 и юни 2012), Кипър (8% до 11.7%),
Португалия (12.7% до 15.9%) и Испания (22% до 25.1%).
Между август 2011 и август 2012 безработицата сред мъжете се е увеличила от 9.9% до 11.3% в Еврозоната и от 9.6% до
10.5% в ЕС. При жените се е увеличила от 10.5% до 11.6% в Еврозоната и от 9.8% до 10.6% в ЕС.
Остават притесненията по отношение на безработицата сред младите - под 25-годишна възраст безработицата е 22.8% в
Eврозоната и 22.7% в ЕС. В сравнение с август 2011 година в ЕС е била 21.5% и 20.7% в Еврозоната.
За август 2012 5.458 милион младежи под 25-годишна възраст са безработни в ЕС, от които 3.392 милиона са Еврозоната.
В сравнение с август 2011 броят на безработните сред тази група е нараснал с 164 хиляди в ЕС и 213 хиляди в Еврозоната.
През август 2012 най-ниските нива се наблюдават в Германия (8.1%), Холандия (9.4%) и Австрия (9.7%). В Гърция
последните данни за юни показват, че повече от 50% от младежите са без работа, а 52.9% в Испания.
През август 2012 безработицата в САЩ е била 8.1% и 4.1% в Япония.
√ Увеличават пенсиите диференцирано
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212625_%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%8
0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
Увеличението на пенсиите от 1-ви април ще бъде диференцирано, като с най-високият процент от 9,8 ще бъдат вдигнати
пенсиите, отпуснати до 31-ви декември 2009 година. Това съобщи социалният министър Тотю Младенов, който
представи предварителните параметри на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013-та година.
От 1 април догодина ще се увеличат пенсиите за възраст и стаж, инвалидните и наследствените пенсии, както и
вдовишките добавки, но всяка пенсия ще се вдига с различен процент според периода, в който е била отпусната.
Пенсиите, отпуснати до края на 2009 година, ще се увеличат с 9,8 на сто, като това са 85 на сто от всички пенсии. Наймалък процент - 2,2 на сто, ще се увеличат пенсиите, отпуснати през 2012 година. Минималната пенсия за стаж и възраст
ще стане 150 лв., а максималната пенсия ще се увеличи със 70 лв. и вече ще бъде 770 лв. Според разчетите на НОИ за
всички тези мерки ще са нужни около 582 млн. лв. допълнителни приходи. Те ще бъдат осигурени основно от
увеличаване на размера на осигуровките на военни и полицаи, които се вдигат с 20 на сто и ще бъдат за сметка на
държавния бюджет.
През 2013 година се запазва размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 240 лв., както и схемата за
изплащане на болничните - първите три дни за сметка на работодателя. От социалното министерство ще предложат тази
схема да се въведе като постоянна с промяна в Кодекса за социално осигуряване.
Управителят на НОИ Бисер Петков аргументира диференцирания ръст на пенсиите като справедлив и посочи, че
увеличението за пенсиите от отделните години е изчислено с натрупаната за съответната година инфлация. Така
например за човек с пенсия, отпусната през 2010 година, е взета инфлацията от същата година до 2012-а включително,
като за последната година е използвана прогнозна инфлация от 2,2 на сто.
Вестник Капитал daily
√ Увеличението на пенсиите - според годината на пенсиониране
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/01/1917517_uvelichenieto_na_pensiite__spored_godinata_na/?ref=novo24
Увеличение на пенсиите, при което най-старите ще се повишат с най-висок процент, а най-новите с най-нисък, подготвя
правителството. Ръстът ще е според годината на пенсиониране и най-облагодетелствани ще са хората, които са излезли
от пазара на труда през 2009-а и преди това.
Това са последните планове на управляващите, съобщени от социалния министър Тотю Младенов и председателя на
Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков на съвместна пресконференция в понеделник. Идеите ще бъдат
обсъдени със синдикатите и работодателите и ще добият окончателен вид идната сряда, когато правителството ще ги
внесе за гласуване в парламента.
Доходите на възрастните хора ще се увеличават само с темпа на натрупаната инфлация за времето от управлението на
ГЕРБ и през което те са били пенсионирани.
Кой колко ще получи
Замисленото повишение на доходите на възрастните хора ще е от първи април 2013 г. Тези, които са се пенсионирали
до 2009 г., ще получат увеличение с 9.8%. За тези през 2010 г. повишението ще е 8.8%, а за пенсионираните през 2011 г. 5.7%.
Най-малка ще е индексацията за хората, които са спрели да работят през тази година - 2.2%, колкото е и размерът на
прогнозираната инфлация. Минималната пенсия за стаж и възраст става 150 лв. Инвалидните и наследствените пенсии,
както и вдовишките добавки също ще се вдигат с различен процент според периода, в който са били отпуснати.
Бисер Петков допълни, че индексацията на пенсиите се прави по хармонизираната инфлация за разглеждания период.
На въпрос дали това е най-точният измерител за поскъпването на живота и не е ли в ущърб на пенсионерите той обясни,
че хармонизираната инфлация се е използвала и при тройната коалиция, когато пенсиите се индексираха по

швейцарското правило (половината от темпа на инфлацията и половината от повишаването на средния осигурителен
доход за конкретната година).
По думите на Бисер Петков това е най-справедливият модел за компенсиране на възрастните хора за загубената
покупателна способност от последното увеличаване на пенсиите преди три години. По сметки на НОИ еднакво
индексиране на всички пенсии, включително и на новоотпуснатите, е щяло да струва на държавата 20 млн. лв. повече в
сравнение с представения вариант, но той е бил отхвърлен не в търсене на икономии, а защото не било справедливо.
Догодина се запазва размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от 240 лв., както и схемата за изплащане
на болничните - първите три дни ще са за сметка на работодателя.
Откъде ще дойдат парите
Според разчетите на НОИ за планираното увеличение на пенсиите ще са нужни около 582 млн. лв. допълнителни
приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2013 г. Една част от тях - 43.7 млн. лв., се очакват
от замисленото повишение на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 2200 лв.
По правило максималната пенсия трябва да е 35% от максималния доход и след като от първи април тя ще се вдигне със
70 лв. до 770 млн. лв., другият показател също трябва да се промени. Пряко засегнати от по-високия максимален
осигурителен доход ще са около 100 хил. души, които получават заплати над 2000. Икономисти определят мярката като
спорна, тъй като е много вероятно една част от хората с високи доходи да се опитат да ги скрият.
Допълнителни 27 млн. лв. се очакват и от договореното увеличение на минималните осигурителни прагове догодина.
Средното повишение ще е 3.3%, но за първи път тази година няма да има служебно повишение там, където
работодатели и синдикати не са се разбрали за това. "Все пак аз се съобразих с искането до голяма степен на бизнеса за
това да не разпростирам административно минималните осигурителни прагове там, където не са договорени, и аз
смятам, че това е една добра стъпка на допълнителен диалог с тях", обясни социалният министър.
Управляващите залагат и допълнителни 110 млн. лв. в бюджета на ДОО от подобрена събираемост и увеличение на
средния осигурителен доход.
Осигуровките на силовите ведомства - на светло
Държавата ще харчи по 220 млн. лв. допълнително за пенсионното осигуряване на военни и полицаи, съобщи Тотю
Младенов. Причината е, че в момента осигурителните вноски, които Министерството на отбраната и МВР превеждат за
своите служители, не покриват пенсионните права, с които се ползват военните и полицаите.
В момента разликата между осигуровките, които се правят в тяхна полза, и действителните разходи за пенсии, които
осигурителната система прави, за да финансира ранното им пенсиониране, раздува дефицита на НОИ и той се покрива
със субсидия от републиканския бюджет.
При новия модел военното и вътрешното министерство ще получат с по 10% повече средства, или общо 220 млн. лв.,
спрямо тази година, но те автоматично ще се превеждат към НОИ.
Така на консолидирано ниво държавните разходи и бюджетният дефицит няма да се увеличат, но обществото ще добие
представа за истинската цена за издръжката на силовите ведомства.
Защо сметките не излизат
Дотук допълнителните приходи в бюджета на ДОО за догодина стават около 400 млн. лв. От обясненията на социалния
министър и на управителя на НОИ обаче не стана ясно откъде ще дойдат останалите около 180 млн. лв. По-голямата
неизвестна обаче е как допълнителните разходи за по-високи пенсии ще се отразят на бюджета на държавата и дали
няма да раздуят дефицита.
Ако увеличението се направи, без да се намери нов източник на доходи, правителството ще трябва да съкрати разходи в
друга област от публичния сектор, макар времето за такива мерки да е ограничено. Или пък да разчита на повече
приходи, при положение че прогнозите за развитие на икономиката догодина не са особено оптимистични.
Вестник Сега
√ Бизнесът и работещите ще платят повишението на пенсиите
http://www.segabg.com/article.php?id=618315
ГЕРБ намери начин да увеличи всички пенсии догодина. Парите обаче няма да дойдат от по-висока събираемост на
данъците или от съкращаване на разходите на държавната администрация. Около 404 млн. лв. от нужните 582.6 млн. лв.
ще се съберат от работещите и бизнеса. Те трябва да дойдат от по-високи осигуровки заради увеличението на
максималния осигурителен доход и на минималната заплата, както и на вноската за военни и полицаи с 20 процентни
пункта. Парите за униформените обаче са изцяло за сметка на бюджета, т.е. на данъкоплатците. Минималните
осигурителни доходи също се увеличават средно с 3.3%.
Максималният осигурителен доход ще се увеличи от 2000 лв. на 2200 лв. от 1 април 2013 г., откогато е предвидено
индексирането на всички пенсии. По данни на НОИ в момента на 2000 лв. се осигуряват около 100 000 души. От тях 20
583 души са декларирали заплати между 2000 лв. и 2200 лв., т.е. те са около новия праг. Останалите около 75 000 вземат
по-високи заплати от 2200 лв. и ще се осигуряват на новото ограничение. От тази мярка се очакват 43.8 млн. лв. повече в
бюджета на НОИ.
От ръста на минималната заплата, която се увеличава от 290 лв. на 310 лв., и на минималните осигурителни прагове се
очакват още 27 млн. лв. Вчера от БСК отново припомниха позицията си, че чрез административното и необосновано
икономически увеличение се намалява разликата между ниско- и висококвалифицираните работници. Според бизнес
организацията минималното възнаграждение трябва да е 40% от средната заплата, която към момента е 744 лв., затова
и се настоява размерът да остане около 290 лв.

Във финансовото министерство са се съгласили да увеличат с 20 процентни пункта вноските за военни и полицаи, за да
покриват те ранните им пенсии. Така вноската скача от 20.8% на 40.8%. По-високите вноски не водят до по-високи
пенсии, тъй като се запазва осигурителният доход, но пък са изцяло за сметка на данъкоплатците, тъй като военни и
полицаи нямат лични вноски. От тази мярка в НОИ трябва да влязат около 220 млн. лв., които досега се брояха като
дефицит. Толкова беше разликата между вноските за привилегированите служители по специалните закони и
изплащаните за тях пенсии. От БСК приветстваха това, както и идеята парите за осигуровки на тези ведомства да
преминат към техните бюджети, за да има прозрачност.
Приетата като антикризисна мярка от 1 юли 2010 г. бизнесът да плаща първите три дни от болничните от ГЕРБ смятат да
я превърнат в постоянна норма в КСО. От това НОИ печели на година около 100 млн. лв. от обезщетения. Мярката беше
приета с много компромиси от бизнеса и синдикатите, тъй като от това губят и работодателите, и работниците.
Връщането на стария ред беше планиран в средносрочната фискална рамка от април 2012 г. и е поредното обещание, от
което ГЕРБ се отмята. "Съгласихме се срещу твърдото обещание, че това няма да е постоянна мярка", припомниха от
БСК.
Увеличението на всички пенсии догодина ще е от 1 април и ще бъде с различен процент според годината на отпускането
им, стана ясно вчера. Най-много ще се увеличат пенсиите, отпуснати до края на 2009 г. Те ще се индексират с 9.8%,
колкото е сборната инфлация от 1 юли 2009 г., когато беше последното увеличение за всички пенсии, до 2011 г. и
прогнозната за 2012 г. Високото увеличение ще бъде за около 2.3 млн. пенсии, или за 85% от всички. Ръстът за
отпуснатите през 2010 г. 160 679 пенсии ще е с 8.8%. За 146 671 пенсии от 2011 г. индексирането ще е с 5.7%, а за 94 942 от 2012 г. - с 2.2%. Средното увеличение е с 9.3%.
Диференцираното увеличение на пенсиите според датата на отпускането им е предложение на НОИ. Според управителя
на осигурителния институт Бисер Петков то е по-справедливо, тъй като средният осигурителен доход за година назад,
който е показател при изчисляването на всяка пенсия, през годините постоянно нараства. Затова и новоотпуснатите
пенсии винаги са по-високи от по-старите. "Изчисленията показват, че при едни и същи показатели една отпусната
пенсия от 1 юли 2009 г. е с около 50 лв. по-ниска от отпуснатата от 1 юли 2012 г. Така че, за да няма разрив между стари
и нови пенсии, това решение е справедливо", обясни Петков. Той беше категоричен, че не става въпрос за пари, тъй като
за еднакво увеличение са били необходими още над 20 млн. лв.
Минималната пенсия, която е 145 лв., ще се увеличи на 150 лв. Социалната пенсия става 110 лв. от 100.86 лв. За пръв път
от години се вдига таванът на пенсиите - от 700 на 770 лв. В момента таванът ограничава парите на над 50 000 българи.
След вдигането му 16 000 възрастни ще започнат да получават реалните си пенсии.
Разходите за пенсии ще бъдат 7.852.6 млрд. лв. - с 582.6 млн. лв. повече, отколкото т.г. Недостигът в ДОО ще се запази
както т.г. около 1.9 млрд. лв. въпреки пенсионната реформа и обещанията той да пада.
НЕИЗПЪЛНЕНО
Управляващите няма да изпълнят обещанието си до края на мандата вдовишката добавка да се увеличи от 20% на 40%.
През 2013 г. пенсионерите ще продължат да получават 26.5% от пенсията на починалия съпруг, вместо 30%, както е
записано в КСО. "Увеличението на вдовишката добавка ще стане чрез индексирането на пенсията на починалия съпруг
със съответния процент", заяви социалният министър Тотю Младенов.

