Изх. № 318/16.07.2015 г.
ДО
Д-Р ХАСАН АДЕМОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И
ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА
ПРИ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложения за изменения и допълнения на общ законопроект за
изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 553-08-47

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

Асоциация на индустриалния капитал в България подкрепя изцяло внесените от
г-н Радан Кънев и група народни представители предложения за изменения и допълнения
на общия законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
№ 553-08-47.
И четирите точки с предложения съответстват на тезите, които през последните
месеци аргументирано сме отстоявали. Това се отнася както до правото на избор на
лицата по чл. 4б КСО за по-дълъг срок за избор (до една вместо до пет години преди
пенсионирането), така и обхвата на лицата с такова право – родените в периода между
01. 01. 1960 г. и 31. 12. 1969 г.
Същото се отнася и до предложението по т. 3, относно § 29, касаещо размера на
намаляването на индивидуалния коефициент по чл. 70 КСО. Това предложение е в пълно
съответствие с многократното исканото от нас, а именно – при редукцията да се отчете
трансфера от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните
доходи на всички осигурени лица за календарната година по чл. 21, т. 5 КСО.
Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането
му като вноска), нито субсидията, изкривява формулата за определяне на индивидуалния
коефициент, което има за резултат несправедливо голямата му редукция – 28 на сто.
Това ще ощети родените след 31.12.1959 г. спрямо родените преди тази дата. Също ще
се получат различия при определяне на пенсията им от първия стълб на отделните
кохорти, родени след посочената дата, например между родените в декада 1960-1970 и

тези, родени след това. Всичко това е резултат не от функционирането на УПФ, а от
нормативната среда.
Справедливото решение според Асоциация на индустриалния капитал в България,
което е взето предвид с визираното предложение е редукцията да не е в съотношението
5/17.8 (внасяния процент осигуровка в УПФ спрямо общия процент осигуровка за Фонд
„Пенсии“, откъдето се извлича намаляване с 28 на сто на размера на индивидуалния
коефициент, определящ размера на пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на ДОО).
Съотношението следва да се определя като 5/(17.8+12+~8). Това ще отразява
точно настоящото положение, с отчитане и на трансфера, и на субсидията от държавата,
в резултат на което пенсията, плащана от Фонд „Пенсии“ на ДОО ще бъде коригирана
не с 28, а с 13 на сто.
Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в
резултат на успешни реформи следва да се сведе до нула, постепенно ще се стигне до
5/(17.8+12), т.е. до редукция на пенсията от първия стълб със 17 на сто, освен, ако не
бъде направена промяна в числителя.
При всички случаи коефициентът трябва да бъде определян година за година.
Приемането на това предложение няма да доведе до допълнителни разходи на
Фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване, а до по-малко снижение на
разходите.
В допълнение към позитивния характер на предложението следва да се отбележи,
че по този начин се утвърждава задължителния характер на капиталовия (втори) стълб,
в т.ч. индивидуалните партиди и начина на управление и се гарантира успешното
развитие на установения пенсионен модел.
Приветстваме и предложението по т. 4 за създаване в преходните и
заключителните разпоредби на нов § 48а. Считаме, че разрешението Министерството на
труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването да споделят
отговорността за реформирането, оптимизирането и контрола при отпускането на пенсии
за инвалидност е правилно и е възможност за преодоляване на задълбочаващите се в
последните години проблеми в тази сфера. Визираният план за реформиране на
действащия модел за отпускане на пенсии за инвалидност е начин да се постигнат вече
констатирани потребности с оглед на недопускане на възможности за злоупотреби.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В
БЪЛГАРИЯ

