Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Агенция „Фокус”
√ Васил Велев, АИКБ: Оставаме със съмнения и резерви към Наредбата за реда и избор
Оставаме със съмнения и резерви към Наредбата за реда и избор. Това заяви пред журналисти председателят на АИКБ
Васил Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус”. АИКБ заяви своята позиция по време на обсъждането на проекта за
Наредба в комисията към НСТС, посочи Велев. Той уточни, че все пак редица от направените предложения и бележки са
били взети предвид, което по думите му не се случва често в рамките на социалния диалог. „Имаме развитие и по-голяма
зрялост, която констатираме. Въпреки това за нас останаха известни съмнения, че движенията на партидите в двете посоки
от втория към първия стълб и обратно е еднакво лесно и равнопоставено”, отбеляза Велев и добави, че остават и
съмненията им, че законодателството, регламентиращо Сребърния фонд трябва да бъде доразвито в посока запазване
конфиденциалността на персонализираната информация и по-добро управление на активите там. „Разбира се, оставаме
на позицията, че трите стълба на пенсионната система не трябва да се противопоставят, а допълват. В тази връзка
конструкцията, която предлагаме, е при следващото актуализиране на КСО относно дейността на пенсионните фондове,
да се търси тази възможност за надграждане, за усъвършенстване и на втория и третия стълб чрез въвеждане на
мултифондове, както и по-справедлив индивидуален коефициент”, разясни Васил Велев и поясни, че в това отношение
днешната наредба не може да се помогне много. „Оставаме с резервите”, каза още Васил Велев.
√ НСТС обсъди Наредбата по внасяне и разпределяне на осигуровките без да се постигне съгласие между социалните
партньори
НСТС обсъди Наредбата по внасяне и разпределяне на осигуровките без да се постигне съгласие между социалните
партньори
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и
служителите" и обмен на информация без да се постигне съгласие между социалните партньори.
В началото на заседанието финансовият министър Владислав Горанов обясни, че Наредбата произтича от промените в
Кодекса за социалното осигуряване (КСО), свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Той коментира,
че в обхвата на Наредбата попада правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване (ДОО)
и универсален пенсионен фонд (УПФ), или само в ДОО, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи
правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в
професионалните пенсионни фондове.
След изложението на Горанов, от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ „Подкрепа”
застанаха зад предложената наредба. Според президента на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов с наредбата се
усъвършенства тристълбовият модел. От КРИБ посочиха, че голяма част от хората чакат да видят реда за избор и как биха
могли да приложат действащата законова регламентация.
Асия Гонева от КНСБ уточни, че и те на този етап биха подкрепили такъв текст, но настояха и за корекции.
Въпреки подкрепата на синдикати, работодателските организации разкритикуваха Наредбата. Според председателят на
АИКБ Васил Велев Наредбата не може да поправи дефектите на КСО и изрази тезата, че не бива вторият стълб да се
противопоставя на първия и обратно. Той посочи, че въпреки значителното подобрение на Наредбата, остават спорни
текстове, които пораждат съмнение, че в двете посоки движението е равнопоставено, а изборът не е достатъчно
информиран. БСК също се обяви срещу Наредбата като Димитър Бранков, заместник-председател на камарата коментира,
че с нея Сребърният фонд окончателно губи първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително
финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица. Той
обясни, че не вижда как решението ще доведе до укрепване на финансовото състояние на ДОО.
Според Никола Абаджиев наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения.
От Българската търговско промишлена палата (БТПП) също обясниха, че има нужда от по-подробна регламентация.
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След изявените становища на синдикалните и работодателските организации и отправените критики от последните,
министър Владислав Горанов увери, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са ликвидни.
Той поясни, че идеята на пенсионната реформа, която стартира миналата година и етап от нея приключи през август месец
с обнародване на Кодекса за социално осигуряване, е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.
БНР
√Работодатели искат по-строг контрол при прехвърляне на пенсионни осигуровки
Три от работодателските организации настояха да има по-строг контрол при прехвърлянето на пенсионни осигуровки от
частните фондове към държавното обществено осигуряване и преместването на парите отново към пенсионните фондове.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира:
За нас останаха известни съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към първия стълб и
обратно, е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо
всъщност Сребърния фонд, трябва да бъде доразвито.
Министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че интересите на осигурените лица са защитени:
Искам да ви уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да
се стигне едва ли не до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично,
някои от притесненията на работодателските организации.
Двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" одобряват възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване. Президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов посочи:
КТ "Подкрепа" е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си. От тук нататък
обаче тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност на българите е нечестна.
Запис можете да чуете тук
dir.bg
Бизнес и синдикати не се разбраха за пенсионните вноски
Бизнес и синдикати влязоха в спор около наредбата за прехвърляне на вноските за пенсия от частен фонд в НОИ и обратно.
Това стана по време на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), в началото на
което министърът на финансите Владислав Горанов представи проекта, чийто вносител е ръководеното от него ведомство.
Предложеният проект предвижда при прехвърляне на вноски от частен пенсионен фонд това да става със заявление в
териториалната данъчна служба, а обратното да става със заявление в избрания пенсионен фонд.
С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите".
По време на дискусията по наредбата Васил Велев, председател на АИКБ, заяви, че има някои спорни текстове, които
пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.
"Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия", посочи Велев.
Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък
изрази позицията, че наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения.
Фондовете настояват реда за прехвърляне от фондовете към Сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин.
Друго, което липсва в наредбата е, че се създава неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и
прехвърляне към Сребърния фонд, изтъкна още Абаджиев.
От КРИБ са на мнение, че е от изключително важно значение наредбата да бъде приета, защото много хора чакали
действащия законов механизъм.
КНСБ стои твърдо зад правото на избор за осигуряването на лицата. Освен това синдикалната организация изрази
готовност да подкрепи наредбата, но, ако бъдат приложени някои промени, представени от тях.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата, като
задължително изискване, произтичащо от направените изменения и допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде
усъвършенстван тристълбовият пенсионен модел, смятат от синдиката.
Агенция БГНЕС
√ Васил Велев: Изборът не е достатъчно информиран
По време на дискусията по наредбата, Васил Велев, председател на АИКБ заяви, че има някои спорни текстове, които
пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено. "Изборът не е достатъчно информиран, който се
предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на
пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на
пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб без те да бъдат
противопоставени на първия", посочи Велев.
Видеото може да видите тук.
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√ Тристранката разделена по темата за пенсионното осигуряване на българите
Тристранката подхвана проекта за наредба за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните
осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация.
„Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване,
свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, в това число свързани с правото на свободен избор на
осигуряване в Държавното обществено осигуряване (ДОО) и универсален пенсионен фонд, или само в държавното
обществено осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното
пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се
осигуряват и в професионалните пенсионни фондове", припомни в началото на заседанието финансист номер едно
Владислав Горанов.
Днешното заседание се председателства от президента на Подкрепа Димитър Манолов, който е сред твърдите
привърженици на правителствения проект.
Според финансовия министър се предлага работещ текст на наредба. С наредбата се уреждат и доразвиват редът за
внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и други приходи и лихви в
Националната агенция за приходите (НАП); редът и начинът за избор за промяна на осигуряване по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса
за социално осигуряване.
Хората, които искат да упражнят правото си да прехвърлят осигурителните си вноски да подават заявление в компетентната
териториална дирекция на НАП. По същия начин заявяват избора си и лицата, които желаят да се осигуряват по чл. 4в, ал.
1 от Кодекса за социално осигуряване.
Васил Велев от АИКБ отчете ръст в социалния диалог у нас. За нас остават някои спорни текстове, коментира обаче той. В
двете посоки движението не е равнопоставено, подчерта Велев. Изборът не е достатъчно информиран, който се
предполага, че правят осигурените лица, смята той. Наредбата не може да поправи дефекти на кодекса, категориен бе
Васил Велев.
Не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно, вторият стълб трябва да надгражда първия, убеден е
Велев.
КТ „Подкрепа" подкрепя проекта на Наредбата, като задължително изискване, произтичащо от направените изменения и
допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде усъвършенстван тристълбовият пенсионен модел.
Макар и с голямо закъснение според синдиката трябва да се даде възможност осигурените лица да имат правото на
свободен избор на осигуряване в ДОО и Универсален пенсионен фонд или само в ДОО, както и редът за прехвърляне от
Професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата във фонд „Пенсии" на
ДОО.
Според БСК има риск при прилагане на наредбата ДОО да търпи финансови загуби. Не виждаме решението да е в посока
укрепване на финансовото състояние на ДОО, изтъкна Димитър Бранков.
В БСК смятат, че с наредбата сребърният фонд окончателно загубва първоначално регламентираните функции за бъдещо
допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на
осигурените лица.
Освен това фондът окончателно се утвърждава като допълващ приходен източник за републиканския бюджет чрез
разпределената печалба от БНБ от привлечени средства, инвестирани на международните финансови пазари. Според БСК
ще се реализират постоянни загуби за осигурените лица - и при осребряване на средства по личните партиди при
транзакции от УПФ към фонда, и обратно - от фонда към ДОО и/или УПФ.
Създават се условия за масирано деформиране и на неразвития и манипулируем местен капиталов пазар и на текущата
стойност на активите на отделни дружества - емитенти, според БСК.
Липсва финансова обосновка за въздействието върху бюджета, задължените и правоимащите осигурени лица. В тази
връзка следва да се преразгледа изводът от придружаващия доклад, че не се очаква въздействие върху държавния
бюджет. Неизбежно НАП и НОИ се натоварват с допълнителни функции и задължения. Поради различни причини в
дългосрочна перспектива броят на трансферите по партидите на осигурените лица може да нарасне значително. Това
предполага ангажиране на допълнителни човешки ресурси и иницииране на промени в наличното програмно осигуряване.
КРИБ пък застават зад наредбата.
КСНБ също подкрепя наредбата, като настоява за коментари по някои текстове.
Наредбата дава достатъчно регламент, за да може аз като министър на финансите да съм спокоен, че интересите на
осигурените лица са защитени, отново се намеси Владислав Горанов. Няма нужда от допълнителна регламентация,
свързана с по-голяма информираност, смята той.
Ролята на КФН не отпада, напротив тя ще остане точно същата, както и сега и ще регулира как пенсионните фондове
управляват индивидуалните партиди, обясни финансист номер едно.
За мен водещ е интересът на осигурените лица, категоричен бе Горанов. Осигурителният модел трябва да гарантира поадекватни и по-високи пенсии, смята министърът на финансите.
За нас бизнесът на пенсионно-осигурителните дружества не е свещена крава, обяви Асия Гонева от КНСБ след заседанието.
Имало още моменти, които трябвало да се изчистят, но на този етап наредбата била добра. Тя ще отпуши процеса, ако има
желание от страна на лицата, които са осигурени в допълнителното задължително пенсионно осигуряване да предпочетат
пред пазара солидарността, те да могат да го направят, изтъкна Гонева.
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БСК и след заседанието остават категорични - няма да отстъпят. За нас продължава да бъде съмнителен приетият подход
за временно съхраняване на средства от личните партиди на осигурените лица във фискалния резерв, обясни Димитър
Бранков. БСК не одобрява и липсата на финансова обосновка за мярката, предвидена в наредбата.
Президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов е категоричен: „Тази наредба ще сложи ред". По мнението му моделът на
допълнително задължително пенсионно осигуряване е 100% антипазарен. Според него трябва да има честност в този
бизнес.
Днес не се случи нищо особено, коментира и министър Владислав Горанов. Наредбата била техническа, но завършвала
промените в КСО. Нищо страшно не се случва, всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице, смята финансовият
министър.
Пенсионните дружества трябвало да положат усилия да бъдат по-атрактивни и конкурентни. Не се търсели политически
дивиденти от промяната, твърди в коментара си Горанов.
Видеото може да видите тук.
Nova TV
√ Горанов: Хората сами трябва да избират как да се осигуряват
Идеята на пенсионната реформа е да гарантира повече права на хората
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и
служителите" и обмен на информация.
Министърът на финансите Владислав Горанов посочи, че наредбата всъщност е техническа и придава завършен
нормативен вид на възможността хората да избират реда и начина за осигуряване.
Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване многократно, след като първоначално бъдат
включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, лицата да избират дали да прекратят осигуряването си в универсален
или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване.
След период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, например, хората ще могат
да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече формираните средства.
„Всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице”, подчерта министър Горанов и добави, че идеята на пенсионната
реформа е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.
Той коментира още, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и
последствията от евентуално прехвърляне.
"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се
стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично, някои от
притесненията на работодателските организации", каза финансовият министър.
Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме една или друга стъпка спрямо собствените
си спестявания.
„Ако колегите, занимаващи се с този бизнес, имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни”
заяви Горанов.
По време на дискусията по наредбата Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
заяви, че има текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.
"Изборът, който се предполага, че правят осигурените лица, не е достатъчно информиран. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия", посочи Велев.
сия Гонева от КНСБ посочи, че конфедерацията подкрепя наредбата, тъй като притесненията на синдиката са отразени.
"Бизнесът на пенсионно-осигурителните дружества за нас не е свещена крава, ние считаме, че правото на избор на хората
трябва да бъде поддържано и развивано. Това, което е неудовлетворително в закона, ще бъде търсена възможност да се
подобри в бъдеще", посочи Гонева.
"За нас продължава да бъде съмнителен възприетият подход за временно съхраняване на средства в личните партиди на
осигурените лица във фискалния резерв. Имаме становище за липсата на финансова оценка за ефекта от предлаганите
промени, включително по реда на новата наредба. За нас основен е въпроса за поемане на част от загубите по тези
транзакции, които неизбежно ще бъдат на лице", заяви пък заместник-председателят на Българската стопанска камара
Димитър Бранков.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази становище, че синдикатът му подкрепя наредбата, защото щяла
да сложи ред.
"Но това, което чуваме да се говори, потвърждава тезата, че съществуващият модел на допълнително задължително
пенсионно осигуряване в България е 100% антипазарен. Това, че дори в момента ни се предлага да търсим възможност
кой да покрие загубите на някой от инвестиционен риск, който е поел, потвърждава тази теза", добави Манолов.
Видеото може да видите тук
БНТ
√ Правото на избор за парите за втора пенсия влиза в сила след седмица
Правото на избор къде да отиват парите ни за втора пенсия влиза в сила най-вероятно още от следващата седмица.
Единствено за т.нар. категорийни работници преместването на партидите ще е възможно от 1 януари догодина. След
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повече от 8-месечно забавяне наредбата, която урежда доброволното прехвърляне на партиди от частен фонд към
държавата и обратно, вече е готова. Утре тя ще бъде внесена в Министерския съвет.
Владислав Горанов – министър на финансите: Пенсионните фондове управляват много консервативно средствата си и са
доста ликвидни. Трябва да се стигне до едва ли не решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират
всички опасения и то чисто хипотетично на някои от работодателските организации. Всъщност нищо страшно не се случва,
защото всички зависи от свободната воля на осигуреното лице.
Васил Велев – председател на АИКБ: Трите стълба не трябва да се противопоставят, а трябва да се допълват, т.е.
капиталовият трябва да надгражда първия, а не да бъде алтернатива.
Асия Гонева – изпълнителен секретар КНСБ: За нас бизнесът на пенсионните дружества не е “свещена крава”. Ние считаме,
че правото на избор трябва да бъде поддържано и трябва да бъде развивано.
Ако желаете да си върнете парите обратно в частен фонд, имате право да го направите минимум след една година.
Видеото може да видите тук
Телевизия Bulgaria on air
√ АИКБ: Оставаме с резерви към Наредбата за реда и избор за осигуряване
АИКБ и БСК се противопоставиха на Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките
Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките беше приета без съгласието на всички партньори. Зад нея застанаха
КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа", а от АИКБ и БСК й се противопоставиха.
АИКБ заяви своята позиция по време на обсъждането на проекта за Наредба в комисията към НСТС, посочи Велев. Той
уточни, че все пак редица от направените предложения и бележки са били взети предвид, което по думите му не се случва
често в рамките на социалния диалог.
"Имаме развитие и по-голяма зрялост, която констатираме. Въпреки това за нас останаха известни съмнения, че
движенията на партидите в двете посоки от втория към първия стълб и обратно е еднакво лесно и равнопоставено." отбеляза Велев.
"Има задължения за информиране по именно от страна на НАП, министерство на финансите за лицата, които са избрали
да прехвърлят партидите си. Като в същото време не е регламентирано запазване на конфиденциалността както се
процедира в НАП, НОИ и пенсионните дружества." - обясни Велев.
Прехвърлянето от Сребърния фонд обратно в пенсионни дружества се извършва по много по-сложен ред, определен от
Комисията по финансов надзор и всичко това създава усещането за една неравнопоставеност, смята Велев.
"Ако говорим за избор, първо той трябва да бъде информиран и второ - ако говорим за състезание, то трябва да е честно.
Не може двама, които спринтират в съседни пътеки единият да е със свободни, а другият с вързани крака. Тук отново
говоря за индивидуалния коефициент и неговата редукция. В момента имаме несправедлива редукция на индивидуалния
коефициент за лицата, които са родени след 1 януари 1960г., които са 28%. Не се отчита това, че те всъщност също участват
чрез данъците си в допълнителното финансиране на НОИ извън осигуровките." - обясни председателят на АИКБ.
За да бъде това състезание честно трябва този коефициент на редукция да бъде преразгледан и намален, подчерта Велев.
"Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие
на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб, без те да
бъдат противопоставени на първия." - обясни още Велев.
Видеото може да видите тук

Tv7 news7
√ Нови правила в пенсионното осигуряване
Нотариално заверено заявление пред НАП трябва да представи всеки, който иска да прехвърли парите си за втора пенсия
от частен фонд към държавната НОИ
Правителство, работодатели и синдикати отново в спор за допълнителното пенсионно осигуряване. На заседание на
Националния съвет за тристрастранно сърудничество те одобриха Наредбата, по която осигурените лица ще могат да
прехвърлят парите си за старост от частните фондове в Националния осигурителен институт.
Нотариално заверено заявление пред НАП трябва да представи всеки, който иска да прехвърли парите си за втора пенсия
от частен фонд към държавната НОИ. На всяко първо число от месеца, следващ датата на подаване на заявлението,
частните фондове пък са длъжни да информират какви средства е имало по личната партида на всяко осигурено лице.
Макар и с включени по предложение на работодателите поправки, новите текстове отново не срещнаха тяхното
одобрение. Целият този обмен на дани създават възможност за злоупотреби, аргументираха се от Асоциацията на
индустриалния капитал.
Хората, родени след 1960 година, продължават да нямат достатъчно информация кое би било най-изгодно за тях и
съответно да решат къде да вложат допълните си пари си за старост. А контролът, вменен на Комисията за финансов
надзор, остава неясен, аргументираха се още работодателите.
Синдикатите като цяло приеха новата Наредба. Те обаче искат по-голяма конкретика какво получават осигурените срещу
вноските си.
Наредбата ще бъде внесена за разглеждане в Министерския съвет най-късно следващата сряда.
Видеото може да видите тук
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infostock.bg
√ Социалните партньори одобриха правилата за разпределяне на осигуровките
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри предложената от Министерството на финансите
Наредба за разпределяне на задължителните осигурителни вноски. „Подзаконовият нормативен акт ще бъде внесен за
приемане в Министерския съвет утре или на следващото заседание на кабинета", съобщи след заседанието пред
журналисти министърът на финансите Владислав Горанов.
Той уточни, че това е чисто технически документ, който регламентира промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО),
даващи на хората свободата на избор къде да влагат парите си за пенсия. По думите на Горанов, заявленията за излизането
от фонда и преминаването към Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще става в НАП.
Владислав Горанов подчерта, че с промените в Кодекса за социално осигуряване и с приемането на наредбата няма
опасност за дейността на пенсионните фондове. „Те управляват добре и много консервативно парите на хората", каза
финансовият министър.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изтъкна, че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. Според синдикалния лидер, досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които
хората не получават услуги.
Наредбата беше подкрепена категорично и от КРИБ, и от КНСБ.
Несъгласие с приетата наредба изрази председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той заяви, че с промените в КСО вторият стълб на пенсионната система се противопоставя на първия (ДОО), вместо да го
надгражда. „В Наредбата остават текстове, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица
от универсален пенсионен фонд в ДОО и обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран",
поясни Васил Велев.
От Българската стопанска камара (БСК) също разкритикуваха наредбата и допълниха, че не виждат как тя ще укрепи
финансовото състояние на пенсионната система.
Бизнесът се опасява и от загуби за частните фондове поради неясния начин на осребряване на активите при решение за
прехвърляне на пенсионни партиди в държавното осигуряване.
От БСК припомниха, че преди две седмици пенсионноосигурителните дружества сигнализираха, че са възможни
злоупотреби при прехвърлянето на парите за втора пенсия в НОИ заради несъвършенства в проектоектонаредбата. Тя
например не изисква нотариално удостоверяване на самоличността при подаването на заявление за прехвърляне от
частен фонд в НОИ, каквото се изисква при преместването на партидите между два отделни частни фонда. Този пропуск
остова и в обсъжданата днес наредба.
pariteni.bg
√ Сменяме многократно пенсионен фонд и НОИ за втора пенсия
Тристранката прие наредбата за пенсионно осигуряване
Гражданите ще могат многократно да сменят пенсионния си фонд и да прехвърлят втората си пенсия към НОИ и обратно.
Първоначалната смяна ще става с подаване на заявление пред НАП да прекратят осигуряването си в универсален или
професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване.
След период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, ще могат да вземат решение
да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече формираните средства.
Това предвижда проект за постановление на Министерския съвет за Наредбата за реда и избора на осигуряване, внасяне
и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, прието днес на заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС).
Наредбата предстои да бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание, съобщи след заседанието
министърът на финансите Владислав Горанов.
„Това е технически документ, но чрез него се регламентират промените в Кодекса за социални осигуряване (КСО), с които
ще се даде възможност на хората да избират къде да влагат парите си за пенсия“, посочи Горанов.
Той коментира, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и
последствията от евентуално прехвърляне.
"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се
стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират и то чисто хипотетично някои от
притесненията на работодателските организации", каза финансовият министър.
Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме едно или друго решение спрямо собствените
си спестявания. Ако колегите, занимаващи се с този бизнес имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат поатрактивни, добави Владислав Горанов.
Димитър Манолов, президентът на КТ „Подкрепа“ изтъкна, че наредбата ще сложи в ред системата за пенсионно
осигуряване. Досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не получават услуги,
допълни още той.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че с промените в КСО вторият стълб
на пенсионната система се противопоставя на първия /ДОО/, вместо да го надгражда.
В Наредбата остават текстовете, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурителните лица от
универсален пенсионен фонд в ДОО и в обратно не е равнопоставено, хората не са достатъчно информирани за избора,
който всъщност имат, коментира Велев.
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Вестник Сега
√ До месец започва прехвърлянето на втора пенсия в НОИ
Финансовият министър отхвърли исканията на бизнеса за по-строг контрол при местенето на партидите
Работещите българи, родени след 1959 г., ще могат да местят натрупаното за втора пенсия от частен фонд в НОИ най-късно
до края на септември, съобщи пред "Сега" финансовият министър Владислав Горанов. В последния момент наредбата, с
която въведеният от началото на годината избор на осигуряване се регламентира, е претърпяла сериозни корекции.
Горанов обясни, че днес или най-късно другата сряда Министерският съвет ще я приеме. Вчера тристранката разгледа
новия вариант, в който са отразени значителна част от предложенията на работодателските организации и на асоциацията
на пенсионните дружества. И двете страни имат още възражения - за защитата от злоупотреби при прехвърлянето на
парите за втора пенсия, с които финансовият министър не е съгласен.
Последният проект ще стане известен след обнародването му в "Държавен вестник". "Сега" разполага с варианта от
понеделник, ден преди заседанието на тристранката, но според представители на бизнеса е възможно и той да претърпи
промени. Все още не е готова и наредбата на Комисията за финансов надзор, с която ще се определи редът, по който
хората ще се връщат от НОИ към частен фонд. Това според Горанов не е пречка да започне да се осъществява реалният
избор на хората, защото най-рано след една година осигурените ще могат да се върнат в капиталовия стълб. По закон
смяната ще може да се прави веднъж годишно, но най-късно 5 години преди пенсия.
Основната критика на бизнеса и пенсионните дружества за необходимостта от по-строг контрол при прехвърлянето на
средствата не бе приета от финансовия министър. Според наредбата прехвърлянето ще става със заявление до НАП, за
което не се иска нотариална заверка. Така няма нужда осигурените да знаят дори в кой фонд са парите им, което според
бизнеса не гарантира информиран избор. Обратното движение на вноските за пенсия - от НОИ към втория стълб - ще става
със заявление до избрания частен фонд. "В наредбата остават текстове, които пораждат съмнение, че движението на
партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в държавното осигуряване и обратно не е равнопоставено,
а изборът на хората не е достатъчно информиран", коментира шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Пенсионните дружества се опасяват, че ще има злоупотреби с прехвърлянето и искат то да се извършва, както сега
се сменя фонд - с нотариална заверка. Горанов обаче смята, че това ще натовари осигурените лица. Все пак новото в
наредбата е, че пенсионните фондове ще изпращат уведомления с обратна разписка в срок от една седмица на
осигурените, че парите им от индивидуалните партиди са прехвърлени към НОИ и съответно какъв е размерът им.
Другата критика на бизнеса е записаното задължение на НАП да предоставя информация на финансовото министерство за
всички хора, които се завърнат от НОИ обратно в частен фонд. "Има известно непознаване на текста. Нарочно е направено
така прехвърлянето да става със заявление до НАП, а не до работодателя, за да не знае работодателят кога работниците
сменят фондовете", коментира Горанов защо му е на финансовото ведомство да знае кой се е преместил от НОИ към
втория стълб. Според асоциацията обаче това е възможност да се държат под контрол държавните служители. "Нали се
сещате какъв писък ще настане, как ще ги задължа (да се осигуряват в НОИ)", отговори Горанов.
Последният вариант на наредбата определя сроковете за прехвърляне на партидите. След като човек подаде заявлението
си до НАП за прехвърляне в НОИ на първо число от следващия месец (съответно първия работен ден), пенсионното
дружество ще изчислява размера на натрупаното по партидата и ще я прекратява. До десет дни тази информация трябва
да се получи в НАП. Тя ще има 30 дни да прехвърли сумите от партидите на осигурените от своите сметки в БНБ към
Сребърния фонд. Там парите няма да носят доходност и човек ще получи това, което е внесъл, ако реши да възстанови
осигуряването си в частен фонд.
Работещите първа и втора категория ще могат да изберат да се осигуряват само в НОИ от 1 януари, като изборът при тях
ще е само веднъж. Тези, които вече получават пенсия, няма да могат да се прехвърлят.
Заради критиката, че са "неприемливи и недопустими правата и отговорностите, които наредбата възлага както на МФ и
на министъра на финансите", защото изразът "по ред и начин, определен от министъра на финансите" е записан осем пъти,
Горанов навсякъде е сменил текстовете. Сега те препращат към закона за публичните финанси, БНБ и др.
БЕЗ РИСК
"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се
стигне до решението всички осигурени да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично, някои
от притесненията на работодателските организации", коментира финансовият министър. По думите му фондовете трябва
да положат усилия да бъдат "по-атрактивни", ако имат притеснения.
mediapool.bg
√ Горанов не вижда риск за пенсионните дружества от прехвърлянето на активи
"Трябва всички да прехвърлят средствата си в НОИ, за да се сбъднат притесненията на бизнеса"
Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че няма опасност за пенсионноосигурителните дружества от
прехвърлянето на активи към държавното осигуряване. Във вторник Националният съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС) одобри проектонаредбата, с която се регламентира редът за прехвърляне на вноски от универсалните фондове в
НОИ.
Приемането на тези правила се налага, след като с Кодекса за социалното осигуряване (КСО) беше дадена възможност
родените след края на 1959 година да избират дали да се осигуряват за втора пенсия в частен фонд или да правят вноски
само в държавното осигуряване и да получават само една пенсия оттам.
Срещу новия ред за прехвърляне на средствата резерви изразиха работодателските организации.
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Още преди ден от БСК изразиха опасения, че технологията, по която се предвижда да се прехвърлят средства от
пенсионните фондове към НОИ, крие доста рискове както от загуби за осигурените, НОИ и частните дружества, така и от
манипулации.
Бизнесът се опасява и от загуби за частните фондове поради неясния начин на осребряване на активите при решение за
прехвърляне на пенсионни партиди в държавното осигуряване.
"В наредбата остават текстове, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от
универсален пенсионен фонд в държавното осигуряване и обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е
достатъчно информиран", коментира във вторник председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Според финансовия министър Владислав Горанов обаче няма повод за притеснения.
"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се
стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират и то чисто хипотетично някои от
притесненията на работодателските организации", каза Горанов.
Той коментира, че никой не може да задължи един човек да предприеме едно или друго решение спрямо собствените си
спестявания. "Ако колегите, занимаващи се с този бизнес, имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат поатрактивни", посочи министърът.
Преди две седмици пенсионноосигурителните дружества сигнализираха, че са възможни злоупотреби при прехвърлянето
на парите за втора пенсия в НОИ заради несъвършенства в проектоектонаредбата. Тя например не изисква нотариално
удостоверяване на самоличността при подаването на заявление за прехвърляне от частен фонд в НОИ, каквото се изисква
при преместването на партидите между два отделни частни фонда.
Двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" одобряват възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. По думите му досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не
получават услуги.
expert.bg
√ Разногласия в Тристранката заради наредбата за задължителните осигурителни вноски
Появиха се разногласия по проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на
задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен
на информация. Това стана по време на заседанието на Националния съвет по тристранно сътрудничество (НСТС), предаде
БГНЕС.
В началото на заседанието министърът на финансите Владислав Горанов представи проекта, чийто вносител е
ръководеното от него министерство. Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в
Кодекса за социалното осигуряване. Последните бяха свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел,
свързани с правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен
фонд, или само в държавното обществено осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи
правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено
осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.
С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите", както и други приходи и лихви в Националната агенция за приходите (НАП).
Също така се разглежда реда и начина за избор за промяна на осигуряване, реда за събиране и разпределяне на
увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии", реда за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска
за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен
фонд за лицата, редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсален пенсионен
фонд на лицата, направили избор по в "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система",
редът за прехвърляне на средствата от "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система"
в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си, редът за
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в професионален пенсионен фонд на лицата.
По време на дискусията по наредбата, Васил Велев, председател на АИКБ заяви, че има някои спорни текстове, които
пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено. "Изборът не е достатъчно информиран, който се
предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на
пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на
пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб без те да бъдат
противопоставени на първия", посочи Велев.
Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък
изрази позицията, че наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения. "Тя иска уреждане на реда за прехвърляне от
фондовете към сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава
неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд", изтъкна още
Абаджиев.
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КНСБ стои твърдо зад правото на избор за осигуряването на лицата. Освен това синдикалната организация изрази
готовност да подкрепи наредбата, но, ако бъдат приложени някои промени, представени от тях. От КРИБ са на мнение, че
е от изключително важно значение наредбата да бъде приета, защото много хора чакали действащия законов механизъм.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата, като
задължително изискване, произтичащо от направените изменения и допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде
усъвършенстван тристълбовия пенсионен модел, смятат от КТ "Подкрепа".
cross.bg
Тристранката разделена по темата за пенсионното осигуряване
Партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество са разделени по темата за пенсионното осигуряване на
българите.
От КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа" декларираха, че на този етап дават подкрепата си за Наредбата за реда и избор на
осигуряване.
По време на заседанието на тристранката президентът на КТ „Подкрепа" инж. Димитър Манолов заяви, че с наредбата се
усъвършенства тристълбовият модел. Според КТ „Подкрепа" трябва да се даде възможност осигурените лица да имат
правото на свободен избор за осигуряване в ДОО и Универсален пенсионен фонд или само в ДОО, както и за реда на
прехвърляне от Професионален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата във фонд
„Пенсии" на ДОО.
От КРИБ посочиха, че голяма част от хората чакат да видят реда за избор и как биха могли да приложат действащата
законова регламентация. „На този етап е добре наредбата да бъде приета", считат от КРИБ.
Ася Гонева от КНСБ уточни, че и те на този етап биха подкрепили такъв текст, но настояха и за корекции. От Българската
търговско промишлена палата (БТПП) също обясниха, че има нужда от по-подробна регламентация в наредбата.
От Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара разкритикуваха Наредбата, която по думите на
шефа на АИКБ Васил Велев не може да поправи дефекти на Кодекса за социално осигуряване.
Тезата, която ние не сме спрели да застъпваме е, че не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно",
заяви Велев. Той посочи, че въпреки значителното подобрение на Наредбата, остават спорни текстове, които пораждат
съмнение, че в двете посоки движението не е равнопоставено, а изборът не е достатъчно информиран.
„Да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб, без да бъдат противопоставени на първия", призова той.
„БСК категорично не подкрепи законодателната инициатива от м. декември 2014 г. за въвеждане на „конкуренция" между
разходно-покривната (солидарна) и капиталовата схема по допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).
Сребърният фонд окончателно загубва първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително финансиране
на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица", изтъкна Димитър
Бранков. Той обясни, че не вижда как решението ще доведе до укрепване на финансовото състояние на ДОО.
Финансовият министър подчерта, че се предлага работещ текст на наредба. Предложеният проект предвижда при
прехвърляне на вноски от частен пенсионен фонд това да става със заявление в териториалната данъчна служба, а
обратното да става със заявление в избрания пенсионен фонд.
С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите".
vesti.bg
НСТС одобри модела за прехвърляне на осигурителните вноски
Наредбата трябва да уреди начина, по който хората ще могат да прехвърлят вноските си за втора пенсия от частен
фонд в НОИ. Идеята е това да става чрез подаване на заявление в НАП
Националният съвет за тристранно сътрудничество приe Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките, но без да
е постигнато съгласие между партньорите. Документът, изготвен от финансовото министерство, раздели членовете на
съвета, предаде DarikNews.bg.
Докато от КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа" застанаха зад идеите, от Асоциацията на индустриалния капитал и Българската
стопанска камара ги разкритикуваха.
Наредбата трябва да уреди начина, по който хората ще могат да прехвърлят вноските си за втора пенсия от частен фонд в
НОИ. Идеята е това да става чрез подаване на заявление в НАП. Според финансовият министър Владислав Горанов
наредбата идва като продължение на промените в кодекса за социално осигуряване.
„Идеята на пенсионната реформа, която стартира в края на миналата година, е да гарантира повече права на хората и поадекватни пенсии", заяви Горанов.
Президентът на КТ „Подкрепа" инж. Димитър Манолов подкрепи документа с мотива, че така се усъвършенства
тристълбовият модел:
„КТ „Подкрепа" е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си".
И докато предложението на правителството се ползва с подкрепата на КРИБ, КНСБ и КТ „Подкрепа", не така стоят нещата
с Асоциацията на индустриалния капитал. Шефът на организацията Васил Велев коментира, че наредбата няма да
компенсира дефекти на Кодекса за социално осигуряване:
„Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо Сребърния фонд, трябва да се доразвие в
посока запазване конфиденциалността на информацията".
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От Българската стопанска камара също разкритикуваха наредбата и допълниха, че не виждат как тя ще укрепи финансовото
състояние на сферата.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, заяви, че с промените в КСО вторият
стълб на пенсионната система се противопоставя на първия (ДОО) вместо да го надгражда. В Наредбата остават текстове,
които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и
обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран, допълни той.
Работодателите обаче искат по-строг контрол при прехвърляне на пенсионни осигуровки
Три от работодателските организации настояха да има по-строг контрол при прехвърлянето на пенсионни осигуровки от
частните фондове към държавното обществено осигуряване и преместването на парите отново към пенсионните фондове,
предаде БНР.
„За нас останаха известни съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към първия стълб и
обратно, е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо
всъщност Сребърния фонд, трябва да бъде доразвито“, коментира Васил Велев.
Двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" одобряват възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване.
„КТ "Подкрепа" е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си. Оттук нататък
обаче тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност на българите е нечестна“, заяви
президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов.
investor.bg
√Тристранката одобри наредбата за прехвърляне на осигурителните вноски
Така става възможно прехвърлянето на средствата за втора пенсия към ДОО
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри днес проект на Министерския съвет за Наредбата за
разпределяне на задължителните осигурителни вноски. Наредбата ще бъде внесена за приемане в МС утре или на
следващото заседание на кабинета, съобщи след заседанието пред журналисти министърът на финансите Владислав
Горанов, цитиран от БТА.
Това е чисто технически документ, но с него се регламентират промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който
на хората се дава свободата на избор къде да влагат парите си за пенсия, посочи Горанов. Заявленията за излизането от
фонда и преминаването към Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще става в НАП, допълни Горанов.
Министърът каза, че с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и с приемането на наредбата няма опасност за
дейността на пенсионните фондове - те управляват добре и много консервативно парите на хората.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изтъкна, че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. По думите му досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не
получават услуги.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че с промените в КСО вторият
стълб на пенсионната система се противопоставя на първия (ДОО), вместо да го надгражда. В Наредбата остават текстове,
които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и
обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран, допълни той.
Припомняме, че в края на миналата година беше регламентирана възможността за прехвърляне на партидата за втора
пенсия от частните фондове към ДОО. Заради липсата на наредба обаче на практика това не беше възможно, а и работата
по наредбата се забави заради бурните дебати около пенсионната реформа.
Вестник Стандарт
√ Горанов: Хората сами трябва да избират как да се осигуряват
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и
служителите" и обмен на информация.
Министърът на финансите Владислав Горанов посочи, че наредбата всъщност е техническа и придава завършен
нормативен вид на възможността хората да избират реда и начина за осигуряване.
Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване многократно, след като първоначално бъдат
включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, лицата да избират дали да прекратят осигуряването си в универсален
или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване.
След период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, например, хората ще могат
да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече формираните средства.
„Всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице", подчерта министър Горанов и добави, че идеята на пенсионната
реформа е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.
Той коментира още, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и
последствията от евентуално прехвърляне.
"Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се
стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично, някои от
притесненията на работодателските организации", каза финансовият министър.
Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме една или друга стъпка спрямо собствените
си спестявания.
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„Ако колегите, занимаващи се с този бизнес, имат притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни"
заяви Горанов.
По време на дискусията по наредбата Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България,
заяви, че има текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.
"Изборът, който се предполага, че правят осигурените лица, не е достатъчно информиран. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия", посочи Велев.
Вестник Капитал
√ Тристранката одобри наредбата за прехвърляне от пенсионен фонд към НОИ
Финансовото министерство се е съобразило с част от препоръките на работодателските организации
Осигурените лица ще могат да сменят пенсионния си фонд и да прехвърлят многократно втората си пенсия към НОИ, както
и обратно. Това ще се се случва със заявление към Националната агенция за приходите (НАП). Това предвижда обновеният
вариант на проекта за наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните
осигурителни вноски, който беше представен от финансовия министър Владислав Горанов на заседанието на Националния
съвет по тристранно сътрудничество във вторник. Представителите на синдикатите подкрепиха наредбата, докато някои
от работодателските организации като АИКБ и БСК изразиха известни резерви във връзка с равнопоставеността при
движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и обратно, както и с вече
гласуваните промени в тристълбовия пенсионен модел в Кодекса за социалното осигуряване (КСО).
Какво урежда наредбата
Възможността за избор на осигуряване беше дадена с промени в КСО и засяга родените след 31 декември 1959 г. Те ще
могат многократно - но до 5 г. преди пенсионирането, да сменят къде да се осигуряват – дали цялата вноска да отива в
държавното обществено осигуряване (ДОО) или 5% да се пренасочват към частен пенсионен фонд. Във връзка с тези
промени се наложи и приемането на kаредба към КСО. След като предишният й вариант от миналата седмица беше
разкритикуван от работодателските организации, министър Горанов съобщи на заседанието, че по-голяма част от
коментарите, които са "извън философията за правото на избор", са били адресирани.
По отношение на коментара, че липсва цялостна уредба на обществените отношения и на последствията, възникващи от
приемането на промените в КСО, както и че са недопустими правата и отговорностите, които наредбата възлага на
министерството и на министъра на финансите, Горанов обяви, че голяма част от препратките към министъра на финансите
са отпаднали или са били прецизирани в контекста на Закона за публичните финанси. Същевременно въпросите, свързани
с банковите сметки, бюджетните, отчетните и платежните процедури, са "технически въпроси" и затова е по-подходящо
да се регламентират на ниво указания, а не наредби. Министърът обърна още внимание на това, че възобновяването на
осигуряването в универсалните пенсионни фондове може да се случи най-рано една година след първоначалното
преместване.
Промените, предложени като отговор на забележката, че не е ясен начинът за определяне на размера на средствата, които
ще се прехвърят от универсалните пенсионни фондове, са нови разпоредби. Според тях НАП ще подава информация на
пенсионноосигурителното дружество до първо число на месеца, следващ този, в който е подадено заявлението за
преместване на средствата. Така срокът за прекратяване на договора по чл. 124, ал. 3 на КСО между
пенсионноосигурителното дружество и осигуреното лице ще съвпада с периода на закриване на индивидуалната партида
и съответно няма да се получават разлики по индивидуалната партида на лицето, смятат от МФ. В наредбата вече се
предвижда в едноседмичен срок от превода пенсионноосигурителното дружество да изпраща на всяко осигурено лице
писмо с извлечение от индивидуалната партида и да го уведоми за прехвърлянето на средствата.
Искането от някои работодателски организации да се въведе изискване за нотариална заверка на подписа на осигурено
лице при подаване на заявленията към НАП за прехвърляне от един фонд в друг или към ДОО обаче няма да бъде прието.
Министерството на финансите не смята да въведе такова, тъй като приходната агенция е специализиран държавен орган
към МФ, създаден със закон, и "не може да се прави съпоставка между подаване на заявление към орган от
изпълнителната власт и към пенсионноосигурителното дружество, което е частен субект". Горанов обясни, че нотариалната
заверка ще натовари осигурените лица и е в противоречие с концепцията за електронен обмен на данни между приходната
администрация и данъчно задължените лица.
Коментарите на социалните партньори
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви, че "действително редица от направените бележки са били взети предвид, което
показва развитие и по-голяма зрелост на социалния диалог, но все пак остават спорни текстове". Според него обаче остава
съмнението, че движението на партидите в двете посоки – от втори към първи стълб и обратно, не е еднакво лесно и
равнопоставено, както и повтори, че не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия. Както
самият Велев обаче добави, наредбата не може да поправи дефектите на КСО. Никола Абаджиев, председател на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, посочи, че редът за прехвърляне на
средствата от фондовете към Сребърния фонд все още не е достатъчно добре уреден и отново повтори критиката по
въпроса за сигурността с идентификацията на осигурените лица. Важна критика беше, че участието на КФН като
контролиращ орган е минимално, докато комисията би следвало да има по-големи права и да контролира пенсионните
дружества и прехвърлянето на средствата в двете посоки.
От БСК потвърдиха, че възраженията им от "принципен" характер са, че се използва фискалният резерв за съхраняване на
средства от личните партиди на осигурените лица и това, че липсва финансова обосновка за последствията от приемането
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на модела. Те още поставиха въпроса с това, че ако средствата, съхранявани в Сребърния фонд бъдат управлявани на
външните пазари, могат и да реализират доходност, но това не се случва.
Представителите на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа", както и на работодателската организация КРИБ подкрепиха
наредбата и заявиха, че са доволни от промените в нея. Проектът ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет на
заседанието в сряда или на следващото.
darikfinance.bg
√ Синдикатите и правителството се споразумяха за разпределянето на осигуровките
Националният съвет за тристранно сътрудничество приe Наредбата за внасяне и разпределяне на осигуровките, но без да
е постигнато съгласие между партньорите.
Документът, изготвен от финансовото министерство, раздели членовете на съвета. Докато от КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа"
застанаха зад идеите, от Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара ги разкритикуваха.
Наредбата трябва да уреди начина, по който хората ще могат да прехвърлят вноските си за втора пенсия от частен фонд в
НОИ. Идеята е това да става чрез подаване на заявление в НАП. Според финансовият министър Владислав Горанов
наредбата идва като продължение на промените в кодекса за социално осигуряване.
"Идеята на пенсионната реформа, която стартира в края на миналата година, е да гарантира повече права на хората и поадекватни пенсии", заяви Горанов.
Президентът на КТ "Подкрепа" инж. Димитър Манолов подкрепи документа с мотива, че така се усъвършенства
тристълбовият модел. Синдикатът "е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините
си".
И докато предложението на правителството се ползва с подкрепата на КРИБ, КНСБ и КТ "Подкрепа", не така стоят нещата
с Асоциацията на индустриалния капитал.
Шефът на организацията Васил Велев коментира, че наредбата няма да компенсира дефекти на Кодекса за социално
осигуряване.
"Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо Сребърния фонд, трябва да се доразвие в
посока запазване конфиденциалността на информацията".
От Българската стопанска камара също разкритикуваха наредбата и допълниха, че не виждат как тя ще укрепи финансовото
състояние на пенсионната система.
forumnews.bg
√ Бизнесът: Хората губят от прехвърляне на пенсионните вноски
Изборът, който трябва да направят осигурените лица, не е достатъчно информиран, твърдят работодателските
организации
Бизнес организациите не са доволни от предлаганата от финансовото министерство Наредбата за реда и избор на
осигуряване. От Българска стопанска камара и Асоциация на индустриалния капитал остро разкритикуваха наредбата по
време на днешното заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество.
Според БСК ще се реализират постоянни загуби за осигурените лица – и при осребряване на средства по личните партиди
при транзакции от Универсален пенсионен фонд към Сребърния фонд, и обратно – от фонда към ДОО и/или УПФ.
Създават се условия за масирано деформиране и на неразвития и манипулируем местен капиталов пазар и на текущата
стойност на активите на отделни дружества – емитенти, според БСК.
Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица, заяви шефът на АИКБ Васил Велев.
Според него Наредбата не може да поправи дефекти на Кодекса за социално осигуряване. Тезата, която ние не сме спрели
да застъпваме е, че не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно”, каза още Велев.
Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване,
свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, свързани с правото на свободен избор на осигуряване в
държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в държавното обществено осигуряване,
както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се
осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните
пенсионни фондове.
„БСК категорично не подкрепи законодателната инициатива от м. декември 2014 г. за въвеждане на „конкуренция“ между
разходно-покривната (солидарна) и капиталовата схема по допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО).
Сребърният фонд окончателно загубва първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително финансиране
на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица”, заяви зам.председателят на камарата Димитър Бранков. Той обясни, че не вижда как решението ще доведе до укрепване на
финансовото състояние на ДОО.
Според Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно
осигуряване, наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения. „Тя иска уреждане на реда за прехвърляне от
фондовете към сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава
неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд”, каза още той.
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dnesplus.bg
√ Разногласия в НСТС за задължителните осигурителни вноски
Разногласия по проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните
осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация
възникнаха на заседанието на Националния съвет по тристранно сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС.
В началото на заседанието министърът на финансите Владислав Горанов представи проекта, чийто вносител е
ръководеното от него министерство. Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в
Кодекса за социалното осигуряване, свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, свързани с правото
на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в
държавното обществено осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното
пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се
осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.
С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите", както и други приходи и лихви в Националната агенция за приходите (НАП); редът и начинът
за избор за промяна на осигуряване, редът за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд
"Пенсии", редът за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии" на държавното
обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен фонд за лицата, редът за
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд на лицата, направили
избор по в "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система", редът за прехвърляне на
средствата от "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система" в избран универсален
пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си, редът за прехвърляне на натрупаните
средства по индивидуалните партиди в професионален пенсионен фонд на лицата.
По време на дискусията по наредбата, Васил Велев, председател на АИКБ заяви, че има някои спорни текстове, които
пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено. "Изборът не е достатъчно информиран, който се
предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на
пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно. Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на
пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие на втория и третия стълб без те да бъдат
противопоставени на първия", посочи Велев.
Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък
изрази позицията, че наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения. "Тя иска уреждане на реда за прехвърляне от
фондовете към сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава
неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд", изтъкна още
Абаджиев.
КНСБ стои твърдо зад правото на избор за осигуряването на лицата. Освен това синдикалната организация изрази
готовност да подкрепи наредбата, но, ако бъдат приложени някои промени, представени от тях. От КРИБ са на мнение, че
е от изключително важно значение наредбата да бъде приета, защото много хора чакали действащия законов механизъм.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата, като
задължително изискване, произтичащо от направените изменения и допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде
усъвършенстван тристълбовия пенсионен модел, смятат от КТ "Подкрепа".
3e-news.net
√ Тристранката одобри реда за прехвърляне на осигурителни вноски
Пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни, заяви министър Горанов по
повод на съмненията, че ще се дестабилизира пенсионната система
Националният съвет за тристранно сътрудничество/НСТС/ одобри днес проект на постановление на Министерския съвет
за Наредбата за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските
за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация.
Наредбата ще бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание на Министерски съвет, съобщи след
заседанието пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов. Това е чисто технически документ, но с него
се регламентират промените в Кодекса за социално осигуряване /КСО/, с който на хората се дава свободата на избор къде
да влагат парите си за пенсия, посочи Горанов.
„Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване, лицата многократно, след като първоначално
бъдат включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, да избират дали, подавайки заявление пред НАП да прекратят
осигуряването си в универсален или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено
осигуряване”, коментира Горанов и подчерта, че след период, не по-кратък от една година от първоначалното заявление
за връщане към НОИ например, да могат да вземат решение да се завърнат в универсален пенсионен фонд с вече
формираните средства.
Заявленията за излизането от фонда и преминаването към ДОО ще става в НАП, допълни Горанов.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изтъкна че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. По думите досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не
получават услуги.
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Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, заяви, че с промените в КСО вторият
стълб на пенсионната система се противопоставя на първия /ДОО/ вместо да го надгражда. В Наредбата остават текстове,
които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и
обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран, допълни той.
Всичко ще зависи от свободната воля на хората, заяви обаче министър Горанов. Той подчерта, че с промените в КСО и с
приемането на наредбата няма опасност за дейността на пенсионните фондове - те управляват добре и много
консервативно парите на хората.
„Изказаха се някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и последствията от евентуално
прехвърляне”, уточни министър Горанов и увери, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и
са доста ликвидни. „Трябва да се стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират и то
чисто хипотетично някои от притесненията на работодателските организации. Никой не може да задължи едно лице да
предприеме едно или друго решение спрямо собствените си спестявания. Ако колегите, занимаващи се с този бизнес имат
притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни”, каза още министър Владислав Горанов.
BTv
Тристранката прие наредба за осигурителните вноски
Работодателите остават резервирани
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри днес проект на постановление на Министерския съвет
за Наредбата за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските
за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация.
В нея е записано, че ще избираме вноската ни за втора пенсия да отива в НОИ със заявление в НАП. В случай, че изберем
да прехвърлим вноските си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, това ще става с подаване на заявление в данъчното.
Документът ще се подава лично или от упълномощено лице. В случай, че отново искаме да върнем осигуровките си в
частен фонд, ще можем да го правим със заявление във фонда, който сме избрали.
Наредбата ще бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание на Министерски съвет, съобщи след
заседанието пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов.
„Това е чисто технически документ, но с него се регламентират промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с
който на хората се дава свободата на избор къде да влагат парите си за пенсия, посочи Горанов. Заявленията за излизането
от фонда и преминаването към ДОО ще става в НАП”, допълни Горанов.
Министърът каза, че с промените в КСО и с приемането на наредбата няма опасност за дейността на пенсионните фондове
- те управляват добре и много консервативно парите на хората.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изтъкна че наредбата ще сложи ред в системата за пенсионно
осигуряване. По думите досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не
получават услуги.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, заяви, че с промените в КСО вторият
стълб на пенсионната система се противопоставя на първия, вместо да го надгражда.
"В Наредбата остават текстове, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от
универсален пенсионен фонд в ДОО и обратно не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран",
допълни той.
Вестник Дневник
√ Наредбата за прехвърлянето на парите за втора пенсия мина през тристранката въпреки критките на бизнеса
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) одобри днес проектонаредбата, която определя как ще става
прехвърлянето на парите за втора пенсия от частните универсални фондове към държавното обществено осигуряване
(ДОО) и обратно, съобщи БТА.
Възможността за избор на осигуряване беше дадена с промени в Кодекса за социално осигуряване и засяга родените след
31 декември 1959 г. Те ще могат многократно - но до 5 г. преди пенсионирането, да сменят къде да се осигуряват – цялата
вноска да отива в държавното обществено осигуряване или 5% да се пренасочват към частен пенсионен фонд. Заявленията
за прехвърляне на парите ще се подават в Националната агенция за приходите.
Министърът на финансите Владислав Горанов, който е вносител на нормативния акт, нарече документа чисто технически.
По думите му няма опасност за дейността на пенсионните фондове, защото те управляват добре и много консервативно
парите на хората.
Президентът на конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов изтъкна, че наредбата ще сложи ред в системата
за пенсионно осигуряване. По думите му досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които
хората не получават услуги.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обаче заяви, че с промените в КСО вторият стълб
на пенсионната система се противопоставя на първия (ДОО), вместо да го надгражда. В наредбата остават текстове, които
пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурените лица от универсален пенсионен фонд в ДОО и обратно
не е равнопоставено, а изборът на хората не е достатъчно информиран, допълни той.
От декември 2014 г., когато се приеха първоначалните текстове за местенето на парите (замразени с джентълменско
споразумение на депутатите до прецизирането им през юли тази година) в НАП са се натрупали 114 млн. лв. на
новопостъпили работещи, които не са избрали кой да управлява парите им.
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Канал 3
√ Горанов: Осигурителният модел трябва да гарантира по-високи пенсии
Тристранката остана разделена по темата за пенсионното осигуряване
Промените в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд
"Гарантирани вземания на работниците и служителите” доразвива правната възможност лицата многократно, след като
първоначално бъдат включени за осигуряване към втория стълб да избират дали поддавайки заявление към НАП да
прекратят осигуряването си към универсален или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното
обществено осигуряване и след период не по-кратък от една година след първоначалното решение за връщане към ДОО
да могат да вземат решение със средствата, които вече са формирали да се завърнат в универсален пенсионен фонд. Това
обясни финансовият министър Владислав Горанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Той поясни, че наредбата е техническо допълнение към промените в Кодекса за социално осигуряване, които бяха
обнародвани на 15 август тази година.
Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване,
свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, в това число свързани с правото на свободен избор на
осигуряване в Държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в държавното обществено
осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат
да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните
пенсионни фондове", обясни още в самото начало на заседанието Горанов.
”Нищо страшно не се случва, всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице”, заяви финансист №1. За мен водещ
е интересът на осигурените лица. Осигурителният модел трябва да гарантира по-адекватни и по-високи пенсии, каза още
той. Според него обаче пенсионните дружества трябва да положат усилия да бъдат по-атрактивни и конкурентни.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България обаче изрази мнение, че движението в двете
посоки не е равнопоставено. Изборът, който се предлага на осигурените лица не е достатъчно информиран, каза той и
добави, че не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно, вторият стълб трябва да надгражда първия.
Димитър Бранков от Българската стопанска камара пък заяви, че не вижда да се укрепва финансовото състояние на ДОО.
Според него с наредбата Сребърният фонд окончателно ще загуби първоначално регламентираните си функции за бъдещо
допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на
осигурените лица. Освен това фондът окончателно се утвърждава като допълващ приходен източник за републиканския
бюджет чрез разпределената печалба от БНБ от привлечени средства, инвестирани на международните финансови пазари.
Подкрепа за наредбата изразиха от КРИБ и КТ ”Подкрепа”. Президентът на КТ ”Подкрепа” Димитър Манолов заяви, че
наредбата ще сложи ред в ДОО.
Вестник Новинар
√ Пенсионното осигуряване раздели Тристранката
Наредбата за реда и избора на осигуряване е техническа и придава завършен нормативен вид на възможността хората да
избират.
Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов след заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество.
„Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване лицата многократно, след като първоначално
бъдат включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, да избират дали, подавайки заявление пред НАП, да прекратят
осигуряването си в универсален или професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено
осигуряване”, коментира Горанов.
Той изтъкна, че именно тази възможност гарантира на хората у нас, че интересите им са защитени и че ще получават поадекватни пенсии.
По думите на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал този избор не е достатъчно информиран, а наредбата
не може да поправи дефекти в Кодекса за социално осигуряване.
"Не бива вторият стълб да се противопоставя на първия и обратно, вторият стълб трябва да надгражда първия", убеден е
той.
Според представители на Българската стопанска камара има риск при прилагане на наредбата Държавното обществено
осигуряване да търпи финансови загуби.
actualno.com
√ Поискаха подобрения в наредбата за осигурителните вноски, имало неравнопоставеност при прехвърлянето
Появиха се разногласия по проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на
задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен
на информация. Това стана на заседанието на Националния съвет по тристранно сътрудничество, пише EXPERT.BG,
позовавайки се на БГНЕС.
По време на дискусията по наредбата, Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) заяви,
че има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено.
"Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия", посочи Велев.
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Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък
изрази позицията, че наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения. "Тя иска уреждане на реда за прехвърляне от
фондовете към сребърния фонд и обратно да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава
неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд", изтъкна още
Абаджиев.
КНСБ стои твърдо зад правото на избор за осигуряването на лицата. Освен това синдикалната организация изрази
готовност да подкрепи наредбата, но, ако бъдат приложени някои промени, представени от тях.
Същевремемнно от КРИБ са на мнение, че е от изключително важно значение наредбата да бъде приета, защото много
хора чакали действащия законов механизъм.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата, като
задължително изискване, произтичащо от направените изменения и допълнения в КСО. По този начин ще може да бъде
усъвършенстван тристълбовия пенсионен модел, смятат от КТ "Подкрепа"
На заседанието министърът на финансите Владислав Горанов представи проекта, чийто вносител е ръководеното от него
министерство. Предложеният проект на наредба произтича от измененията и допълненията в Кодекса за социалното
осигуряване. Последните бяха свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел, свързани с правото на
свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд, или само в
държавното обществено осигуряване, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи правата на ранното
пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се
осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.
С наредбата се уреждат и доразвиват и редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд,
фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите", както и други приходи и лихви в Националната агенция за приходите (НАП).
Също така се разглежда реда и начина за избор за промяна на осигуряване, реда за събиране и разпределяне на
увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии", реда за събиране и разпределяне на увеличената осигурителна вноска
за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване в размера на съответната вноска за професионален пенсионен
фонд за лицата, редът за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в универсален пенсионен
фонд на лицата, направили избор по в "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система",
редът за прехвърляне на средствата от "Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система"
в избран универсален пенсионен фонд, когато осигурено лице е направило промяна на осигуряването си, редът за
прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните партиди в професионален пенсионен фонд на лицата.
clubz.bg
√ Разпределянето на осигуровките за пенсия скара синдикатите и бизнеса
Работодателите искат повече прозрачност, синдикатите - право на избор
Кой къде да се осигурява за пенсия и как да се разпределят вноските му между държавното обществено осигуряване и
частните пенсионни дружества очевидно е въпрос, който ще продължи да конфронтира синдикатите и бизнеса.
Социалните партньори спорят по темата от самото начало на пенсионната реформа и дори окончателното приемане на
всички промени в Кодекса за социално осигуряване не успяха да прекратят дебатите. На поредното заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество аргументите "за" и "против" правото на избор за осигуряване се
разгоряха с нова сила, този път по повод наредбата, която трябва да определи реда за внасяне и разпределяне на вноските
за пенсия.
Всъщност, от проектонорматива се очаква да осигури приложението на най-важните пенсионни реформи, между които и
правото всеки гражданин да избира сам дали да се осигурява само в Националния осигуритeлен институт (НОИ), само в
частен фонд или да поделя вноските си между двата стълба на пенсионната система. Промените предвиждат също и
възможността категорийните работници, решили да се възползват от ранно пенсиониране, да изберат да се осигуряват
само във фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) или да внасят суми и в професионалните пенсионни
фондове.
Най-голямото притеснение на работодателските организации е, че в двата случая движението на средствата не е
равнопоставено и вместо трите стълба на пенсионния модел взаимно да се допълват, те се противопоставят един на друг.
А това неминуемо ще свали доверието на гражданите в осигурителната система и ще свие постъпленията в НОИ.
"Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб, без те да бъдат противопоставени на първия", коментира Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според Велев твърде много се спекулира с въпроса къде парите на гражданите ще бъдат по-добре защитени и кой фонд
ще им гарантира по-добра доходност и по-високи пенсии в бъдеще. Подкрепи го и Никола Абаджиев, председател на
Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, според който освен информация, липсва
и достатъчно прозрачност при прехвърлянето на средствата между фондовете.
"Тя (наредбата - б.а.) иска уреждане на реда за прехвърляне от фондовете към сребърния фонд и обратно да бъде по един
и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава неравнопоставеност на режима на прехвърляне от фонд
във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд", изтъкна още Абаджиев.
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Преди заседанието на тристранката Българската стопанска камара (БСК) пък разпространи официално становище, в което
споделя опасенията си, че Сребърният фонд окончателно ще загуби "първоначално регламентираните функции за бъдещо
допълнително финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на
осигурените лица". Освен това ще се реализират постоянни загуби за осигурените лица - и при осребряване на средства по
личните партиди при транзакции от универсален пенсионен фонд (УПФ) към частно дружество и обратното - от частен
фонд към ДОО и/или УПФ. Това ще създаде предпоставки за редица манипулации и не на последно място може да доведе
до деформции на пазара на пенсионното осигуряване, споделят от БСК.
На този етап наредбата се подкрепя без забележки само от представителите на синдикалните организации и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър
Манолов обясни, че подкрепя проекта на наредбата, като задължително изискване, произтичащо от направените
изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване.
fakti.bg
√ Бизнес и синдикати не се разбраха за пенсионните вноски
Бизнес и синдикати влязоха в спор около наредбата за прехвърляне на вноските за пенсия от частен фонд в НОИ и обратно.
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта за Наредба за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" и обмен на информация. В началото на обсъждането министърът на финансите Владислав
Горанов представи проекта, чийто вносител е ръководеното от него ведомство. Той посочи, че наредбата всъщност е
техническа и придава завършен нормативен вид на възможността хората да избират реда и начина за осигуряване.
Предложеният проект предвижда при прехвърляне на вноски от частен пенсионен фонд това да става със заявление в
териториалната данъчна служба, а обратното да става със заявление в избрания пенсионен фонд. Наредбата пък
доразвива възможността в Кодекса за социално осигуряване многократно след като първоначално бъдат включени в
осигуряване във втория пенсионен стълб, лицата да избират дали да прекратят осигуряването си в универсален или
професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване. След не помалко от една година
от първоначалното заявление за връщане към НОИ, например, хората ще могат да се завърнат в универсален пенсионен
фонд с вече формираните средства. „Всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице”, подчерта Горанов. По думите
му идеята на пенсионната реформа е да гарантира повече права на хората и поадекватни пенсии. Министърът коментира
още, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и последствията от
евентуално прехвърляне: "Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са
доста ликвидни. Трябва да се стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто
хипотетично, някои от притесненията на работодателските организации." „Ако колегите, занимаващи се с този бизнес имат
притеснения, то трябва да положат усилия да бъдат поатрактивни” заяви още Горанов. Според Васил Велев, председател
на АИКБ, има някои спорни текстове, които пораждат съмнение, че движението на средствата не е равнопоставено:
"Изборът не е достатъчно информиран, който се предполага, че правят осигурените лица. Наредбата не може да поправи
дефектите на кодекса. Не бива вторият стълб на пенсионната система да се противопоставя на първия и обратно.
Препоръката на ЕК е за развитие на трите стълба на пенсионната система. Трябва да се потърси възможност за развитие
на втория и третия стълб без те да бъдат противопоставени на първия." Никола Абаджиев, председател на Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, пък смята, че наредбата в този си вид се нуждае от
още подобрения. По думите му фондовете настояват реда за прехвърляне от фондовете към Сребърния фонд и обратно
да бъде по един и същи начин. Друго, което липсва в наредбата е, че се създава неравнопоставеност на режима на
прехвърляне от фонд във фонд и прехвърляне към Сребърния фонд. От изключително важно значение е наредбата да бъде
приета, защото много хора чакали действащия законов механизъм смятат от КРИБ. КНСБ пък стои твърдо зад правото на
избор за осигуряването на лицата като ще подкрепят наредбата ако бъдат приложени някои промени, представени от тях.
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов пък обясни, че синдикатът подкрепя проекта на Наредбата.
nbox.bg
√ Бизнесът е за строг контрол при прехвърляне на пенсионни осигуровки
Интересите на осигурените са добре защитени, опонира министърът на финансите Владислав Горанов
Три от работодателските организации настояха да има по-строг контрол при прехвърлянето на пенсионни осигуровки от
частните фондове към държавното обществено осигуряване и преместването на парите отново към пенсионните фондове.
“За нас останаха известни съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към първия стълб и
обратно, е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо
всъщност Сребърния фонд, трябва да бъде доразвито”, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев, цитиран от БНР.
Според министъра на финансите Владислав Горанов обаче интересите на осигурените лица били „защитени“. „Искам да
ви уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да се стигне
едва ли не до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично, някои от
притесненията на работодателските организации“, каза финансистът No.1.
Двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" одобряват възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване. “"Подкрепа" е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да
управляват старините си. От тук нататък обаче тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност
на българите е нечестна”, казва президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.
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ogosta.net
√ Няма съгласие за пенционните вноски между синдикатите и бизнеса
Днec cлeд извънpeднoтo зaceдaниe нa Haциoнaлния cъвeт зa тpиcтpaннo cътpyдничecтвo cтaнa яcнo, чe пpeдcтaвитeлитe
нa бизнeca и cиндиĸaтитe нe ca пocтигнaли eдинoдyшиe oтнocнo пpexвъpлянeтo нa пeнcиoннитe внocĸи oт eднo дpyжecтвo
в дpyгo.Mиниcтъpът нa финaнcитe Bлaдиcлaв Гopaнoв пpeдcтaви пpoeĸтa, ĸoйтo пpeдвиждa пpexвъpлянeтo нa пeнcиoннитe
внocĸи oт чacтeн влoг тoвa дa cтaвa чpeз зaявлeниe в тepитopиaлнaтa дaнъчнa cлyжбa, a oбpaтнoтo дa cтaвa cъc зaявлeниe
в избpaния пeнcиoнeн фoнд.Πo вpeмe нa диcĸycиятa, пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв cпoдeли, чe имa няĸoи cпopтни
тeĸcтoвe, пopaждaщи cъмнeниe, чe движeниeтo нa cpeдcтвaтa нe e paвнoпocтaвeнo.Фoндoвeтe нacтoявaт пpexвъpлянeтo
нa пeнcиoннитe внocĸи oт Cpeбъpния фoнд дa ce ocъщecтвявa пo eдин и cъщи нaчин. KHCБ cтoи твъpдo зaд пpaвoтo нa
избop зa ocигypявaнeтo нa лицaтa. Ocвeн тoвa cиндиĸaлнaтa opгaнизaция изpaзи гoтoвнocт дa пoдĸpeпи нapeдбaтa, нo, aĸo
бъдaт пpилoжeни няĸoи пpoмeни, пpeдcтaвeни oт тяx.
sofia.topnovini.bg
√ Работодателите отново със забележки след срещата на Тристранката
Днес Съветът за тристранно сътрудничество обсъди крайния вариант на условията за прехвърлянето на парите за втора
пенсия от частен фонд в НОИ и обратното. Бяха обсъдени и редът и изборът при осигуряването, внасянето и
разпределянето на задължителните вноски.
След срещата със социалните партньори финансовият министър Владислав Горанов коментира пред журналисти, че
наредбата за задължителните осигурителни вноски дава възможност на хората да избират реда и начина, по който да се
осигуряват.
„Предложеният проект на наредба усъвършенства тристълбовия пенсионен модел, правото на свободен избор на
осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд или само в държавното обществено
осигуряване“, обясни министър Горанов. Той подчерта, че Наредбата доразвива възможността в Кодекса за социално
осигуряване, лицата след като първоначално бъдат включени в осигуряване във втория пенсионен стълб, да избират дали,
подавайки заявление пред НАП, да прекратят осигуряването си в универсален или професионален пенсионен фонд и да
преминат към държавното обществено осигуряване.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България признаха, че много от предложенията им са взети предвид, но
остават и някои резерви.
"Днес може да констатираме, че редица от направените наши предложения бяха взети предвид, което не се случва често
в социалния диалог. Въпреки това останаха съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към
първия стълб е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха съмнения, че законодателството, регламентиращо Сребърния
фонд, трябва да бъде развито в посока запазване на конфиденциалността на информацията, а също и едно по-добро
управление там", коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Българската стопанска камара (БСК) също отправи забележки към Наредбата за реда и избор на осигуряване.
„БСК категорично не подкрепи законодателната инициатива от м. декември 2014 г. за въвеждане на „конкуренция“ между
разходно-покривната и капиталовата схема по допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Сребърният фонд
окончателно загубва първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително финансиране на Държавното
обществено осигуряване, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица",
каза Димитър Бранков.
"Ние считаме, че правото на избор на осигурените трябва да бъде поддържано и развивано. Това, което е
неудовлетворително, ще трябва да се обсъжда в бъдеще, но на днешния ден наредбата е достатъчно добре формулирана",
коментираха от Конфедерацията на независимите синдикати.
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" заяви, че съществуващият модел на допълнително пенсионно осигуряване в България
е абсолютно антипазарен.
"Конфедерацията на труда е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си. От
тук нататък тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност на българите е нечестна. Направена
е една първа стъпка, но оттук нататък трябва да е честен този втори метод, по който хората си управляват старините", заяви
той.
"Въпреки емоциите, които г-н Манолов влага, днес не се случи нищо особено, защото това е техническа наредба, която
придава завършен нормативен вид невъзможността хората да избират реда и начина за осигуряване", коментира
финансовият министър Владислав Горанов след заседанието. Той обясни, че много от притесненията на бизнеса
противоречат с основната концепция на наредбата.
"Нищо страшно не се случва, защото всичко зависи от свободната воля на осигуреното лице. Първоначално свободната
воля е подменена със задължението той да започне осигуряване във втори стълб. Ако по някаква причина с времето
прецени, че иска нещо друго, му се дава възможност да го направи, като се осигурява с увеличена вноска в държавното
обществено осигуряване", добави още той.
Горанов коментира и притесненията на работодателите за коректното прехвърляне на средствата от пенсионните
фондове. Той обясни, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са ликвидни.
"Трябва да се стигне до там, че всички да се прехвърлят от там към НОИ, за да се реализират и то хипотетично някои от
притесненията на работодателските организации. За мен водещо е съществуването на право на избор. Наредбата дава
достатъчно регламент, за да мога да съм категорично спокоен, че интересите на осигурените лица са защитени",
категоричен е финансовият министър.
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inews.bg
√ Тристранката прие наредбата за пенсиите
Някои работодатели обаче още са скептични към осигуряването само в НОИ
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е одобрил проекта на Министерството на финансите за новата
Нередба за реда и избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за
фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация. Това съобщи след заседанието
финансовият министър Владислав Горанов. Проектът ще бъде внесен за одобрение и от Министерски съвет, което ще се
случи на утрешното или следващото му заседание.
Новата наредба е следствие на от пенсионната реформа и нанесените промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Тя регламентира точно как хората ще избират дали да се осигуряват за втора пенсия в частен фонд, както е в момента или
пък ще изберат всичките им вноски да отиват в НОИ. Ако някой, който в момента има партида в пенсионноосигурително
дружество, но желае да се осигурява само в държавния институт, ще трябва да подаде заявление за това в НАП.
Приемането на документа обаче не мина гладко и макар в крайна сметка да го приеха, някои от участниците в дискусията
имаха забележки. Така например според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев приетите промени в нормативната уредба противопоставят държавната на частната пенсия и вредят на приетия у
нас преди повече от 10 години тристълбов модел. Вместо частните фондове да надграждат пенсионната система и
държавната пенсия, сега те ще трябва да се конкурират с нея, което не е в крак с работещия в момента модел, стана ясно
от думите на Велев, цитиран от БТА. Според него и изборът, който се предлага на хората, не е достатъчно информиран.
За нужда от подобряване и доработване на Наредбата се обявиха и от Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Според нейния председател Никола Абаджиев текстовете в документа
трябва да се прецизират така, че прехвърлянето на партиди от частен фонд в държавен да бъде равнопоставено спрямо
преместването на парите от НОИ към пенсионноосигурителните дружества, съобщи БГНЕС. В предложения в момента
вариант се получава обратното, смята Абаджиев.
На обратното мнение обаче са синдикатите. Те смятат, че така предложените изменения на пенсионния ни модел дават
на хората по-голям избор и усъвършенстват тристълбовата система. Въпреки това обаче и те смятат, че Наредбата има
нужда от доработване.
infonews.bg
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределение на задължителните осигурителни вноски
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ и обмен на информация без да се постигне съгласие между социалните партньори.
В началото на заседанието финансовият министър Владислав Горанов обясни, че Наредбата произтича от промените в
Кодекса за социалното осигуряване (КСО), свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Той коментира,
че в обхвата на Наредбата попада правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване (ДОО)
и универсален пенсионен фонд (УПФ), или само в ДОО, както и с възможността, категорийните работниците, ползващи
правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на ДОО или да се осигуряват и в
професионалните пенсионни фондове.
След изложението на Горанов, от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ „Подкрепа”
застанаха зад предложената наредба. Според президента на КТ „Подкрепа” инж. Димитър Манолов с наредбата се
усъвършенства тристълбовият модел. От КРИБ посочиха, че голяма част от хората чакат да видят реда за избор и как биха
могли да приложат действащата законова регламентация.
Асия Гонева от КНСБ уточни, че и те на този етап биха подкрепили такъв текст, но настояха и за корекции.
Въпреки подкрепата на синдикати, работодателските организации разкритикуваха Наредбата. Според председателят на
АИКБ Васил Велев Наредбата не може да поправи дефектите на КСО и изрази тезата, че не бива вторият стълб да се
противопоставя на първия и обратно. Той посочи, че въпреки значителното подобрение на Наредбата, остават спорни
текстове, които пораждат съмнение, че в двете посоки движението е равнопоставено, а изборът не е достатъчно
информиран. БСК също се обяви срещу Наредбата като Димитър Бранков, заместник-председател на камарата коментира,
че с нея Сребърният фонд окончателно губи първоначално регламентираните функции за бъдещо допълнително
финансиране на ДОО, противодействащо на застаряването на населението и намаляване броя на осигурените лица. Той
обясни, че не вижда как решението ще доведе до укрепване на финансовото състояние на ДОО.
Според Никола Абаджиев наредбата в този си вид се нуждае от още подобрения.
От Българската търговско промишлена палата (БТПП) също обясниха, че има нужда от по-подробна регламентация.
След изявените становища на синдикалните и работодателските организации и отправените критики от последните,
министър Владислав Горанов увери, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са ликвидни.
Той поясни, че идеята на пенсионната реформа, която стартира миналата година и етап от нея приключи през август месец
с обнародване на Кодекса за социално осигуряване, е да гарантира повече права на хората и по-адекватни пенсии.
economic.bg
√ Сменяме многократно пенсионен фонд и НОИ за втора пенсия
Тристранката прие наредбата за пенсионно осигуряване
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Гражданите ще могат многократно да сменят пенсионния си фонд и да прехвърлят втората си пенсия към НОИ и обратно.
Първоначалната смяна ще става с подаване на заявление пред НАП да прекратят осигуряването си в универсален или
професионален пенсионен фонд и да преминат към държавното обществено осигуряване. След период, не по-кратък от
една година от първоначалното заявление за връщане към НОИ, ще могат да вземат решение да се завърнат в универсален
пенсионен фонд с вече формираните средства.
Това предвижда проект за постановление на Министерския съвет за Наредбата за реда и избора на осигуряване, внасяне
и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, прието днес на заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС).
Наредбата предстои да бъде внесена за приемане в МС утре или на следващото заседание, съобщи след заседанието
министърът на финансите Владислав Горанов.
„Това е технически документ, но чрез него се регламентират промените в Кодекса за социални осигуряване (КСО), с които
ще се даде възможност на хората да избират къде да влагат парите си за пенсия“, посочи Горанов.
Той коментира, че са били изказани и някои притеснения за управлението на активите на пенсионните фондове и
последствията от евентуално прехвърляне. "Искам да уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно
средствата и са доста ликвидни. Трябва да се стигне до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се
реализират и то чисто хипотетично някои от притесненията на работодателските организации", каза финансовият
министър. Той бе категоричен, че никой не може да задължи едно лице да предприеме едно или друго решение спрямо
собствените си спестявания. Ако колегите, занимаващи се с този бизнес имат притеснения, то трябва да положат усилия
да бъдат по-атрактивни, добави Владислав Горанов.
Димитър Манолов, президентът на КТ „Подкрепа“ изтъкна, че наредбата ще сложи в ред системата за пенсионно
осигуряване. Досега системата е била непазарна, със задължителни големи такси, срещу които хората не получават услуги,
допълни още той.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви, че с промените в КСО вторият стълб
на пенсионната система се противопоставя на първия /ДОО/, вместо да го надгражда.
В Наредбата остават текстовете, които пораждат съмнение, че движението на партидите на осигурителните лица от
универсален пенсионен фонд в ДОО и в обратно не е равнопоставено, хората не са достатъчно информирани за избора,
който всъщност имат, коментира Велев.
glasove.com
√ Работодатели: По-строг контрол при прехвърляне на пенсионни осигуровки
Три от работодателските организации настояха да има по-строг контрол при прехвърлянето на пенсионни осигуровки от
частните фондове към държавното обществено осигуряване и преместването на парите отново към пенсионните фондове.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев коментира:
„За нас останаха известни съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към първия стълб и
обратно, е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо
всъщност Сребърния фонд, трябва да бъде доразвито.“
Министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че интересите на осигурените лица са защитени:
„Искам да ви уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да
се стигне едва ли не до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично,
някои от притесненията на работодателските организации.“
Двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" одобряват възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване. Президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов посочи:
„КТ "Подкрепа" е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си. От тук нататък
обаче тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност на българите е нечестна.“
econ.bg
√ Работодателите поискаха по-строг контрол за пенсионните осигуровки
Законодателството трябва да бъде доразвито, смята бизнесът
По-строг контрол при прехвърлянето на пенсионни осигуровки от частните фондове към държавното обществено
осигуряване. Това поискаха три от работодателските организациипо време на заседание на Тристранката. Те поискаха още
преместването на парите отново към пенсионните фондове.
„За нас останаха известни съмнения за това, че движението на партидите в двете посоки, от втория към първия стълб и
обратно, е еднакво лесно и равнопоставено. Останаха някои съмнения за това, че законодателството, регламентиращо
всъщност Сребърния фонд, трябва да бъде доразвито“, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
Васил Велев коментира.
По думите финансовия министър Владислав Горанов нтересите на осигурените лица са защитени.
„Искам да ви уверя, че пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и са доста ликвидни. Трябва да
се стигне едва ли не до решението всички да се прехвърлят от тях към НОИ, за да се реализират, и то чисто хипотетично,
някои от притесненията на работодателските организации“, заяви той.
Двата синдиката КНСБ и КТ „Подкрепа“ одобриха възможността за прехвърляне на осигуровки от частен фонд към
държавното обществено осигуряване.
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„КТ „Подкрепа“ е за това осигурените лица да имат повече от една възможност да управляват старините си. От тук нататък
обаче тези възможности трябва да бъдат честни. В момента втората възможност на българите е нечестна“, заяви
президентът на „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Европейските фондови борси отчетоха спад с повече от 1% при отварянето си
Европейските фондови борси отчетоха спад с повече от 1% при отварянето си в сряда, след като ентусиазмът на
инвеститорите от намаляването на лихвените проценти в Китай избледня.
При първоначалната търговия лондонският индекс FTSE 100 загуби 1,30% и стигна до 6,002.28 пункта. Франкфуртският DAX
30 се срина с 1,69% до 9,956.85 пункта, а парижкият CAC 40 - с 1,44% до 4,499.23 пункта, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС
Европейските пазари се съживиха във вторник, след като Китай намали лихвените си проценти в опит да подсили
икономиката на страната.
Уолстрийт също реагира на новините, но оптимизмът бързо спадна и Нюйоркската борса затвори със загуби.
Вестник Труд
√ Нови 823 млн. лева на влог само за месец
С 823 млн. лв. са се увеличили депозитите в банки през юли по данни на БНБ. Ръстът е значителен спрямо предходните
месеци от началото на годината. През юни банковите влогове се увеличиха с 334 млн. лв., а през май - с 393 млн. лв.
Тогава финансисти обясниха забавянето на темпа на спестяванията със спада на лихвите по депозитите. Средната
доходност по новите срочни влогове за граждани се понижи до 1,29% в евро и до 1,59% в левове. Средната лихва по
фирмените депозити вече е дори под 1%.
Това обаче не се е отразило на стимулите за спестяване през юли. Миналия месец средствата по влоговете на фирмите са
се увеличили с 589 млн. лв. и така по техните сметки са натрупани общо 16,44 млрд. лв. Спестяванията на гражданите се
увеличават с 256 млн. лв. до 40,84 млрд. лв. Намаление се отчита единствено при депозитите на финансовите предприятия.
В същото време данните на БНБ показват, че кредитирането остава свито. През юли заемите за бизнеса намаляват с 91
млн. лв. спрямо предходния месец. Така общият размер на отпуснатите фирмени кредити достига 30,69 млрд. лв.
Жилищните кредити също намаляват през юли с 9,5 млн. лв. Леко съживяване се отчита при потребителските заеми, които
се увеличават с 15,6 млн. лв.
ТЕНДЕНЦИЯ
Спад при лошите кредити
9,11 млрд. лв. са лошите и преструктурираните заеми в банковата система към края на юли, без да се включват средствата,
отпуснати като овърдрафт. Това означава, че за един месец проблемните кредити са намалели с 57 млн. лв., показват
данните на БНБ. Делът на лошите и преструктурираните заеми в общия кредитен портфейл на банките е 23,46% към края
на юли. За сравнение предходния месец той беше 24,09 на сто. Въпреки това още през май от Уникредит прогнозираха, че
нивото на лошите кредити у нас ще остане сравнително високо до края на годината спрямо останалите държави от региона
на Централна и Източна Европа.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът взима по-малко заеми
Бизнесът взима по-малко кредити. В края на юли общата сума на отпуснатите за фирмите заеми е 30,687 млрд. лв., което
е с 91 млн. лв. по-малко отколкото в края на юни. Общата сума на отпуснатите на домакинствата кредити остава без
промяна и в края на юли е 18,3 млрд. лв. (заедно с овърдрафта), сочат данните на БНБ. Но докато при жилищните заеми
се отчита спад с 9 млн. лв. на отпуснатите пари до общата сума от 8,686 млрд. лв., при потребителските кредити има ръст.
През юли потребителските заеми се увеличават с 16 млн. лв. до общата сума от 7,36 млрд. лв.
За период от една година БНБ отчита 10% спад в общия обем на кредитирането. Това обаче се дължи на изваждането от
статистиката на БНБ на отпуснатите кредити от КТБ, което стана след като съдът отне лиценза й за работа.
Към края на юли общият обем на депозитите в банките е 60 млн. лв., което е ръст на годишна база с 4%. Най-много пари
на влог имат гражданите - 40,8 млрд. лв., което е с 5,5% повече в сравнение с 31 юли 2014 г.
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Само през юли домакинствата са спестили 256 млн. лв. в банките. Сумата е 17 пъти по-голяма от депозираните само 15
млн. лв. през юни. Тя отново расте, като се явява втората най-голяма от началото на годината, след като през януари
домакинствата депозираха 724 млн. лв. Тенденцията за ръст на вложенията се запазва на фона на ниските лихви по
депозитите и ниските вложения в алтернативни инструменти за спестяване. Само за периода януари-юли населението е
спестило 1,574 млрд. лв. През юли депозитите на фирмите нарастват с 589 млн. лв. до 16,44 млрд. лв. Сумата е с 3,7% поголяма в сравнение с края на юни и със 7,7% по-висока спрямо юли миналата година. Тъй като депозитите на финансови
институции отчитат минимален спад, общата сума на влоговете в банките през юли нараства с 823 млн. лв.
√ Китай намали лихвите и освободи милиарди
Нов спад на борсите в Поднебесната империя, европейските пазари отвориха "на зелено"
Китайската централна банка намали основния си лихвен процент за стимулиране на растежа на икономиката си. В същото
време тя позволи на банките да държат по-малко резерви, като това се случва за втори път в рамките на 2 месеца. По този
начин се прави опит за стимулиране на забавящата растежа си икономика и да се спре сривът на борсите в Шанхай и
Шънджън, предизвикал вълна от поевтиняване на акции, метали и петрол по целия свят. Това се случи на фона на
продължаващия срив на китайските акции, като вчера основният индекс на борсата в Шанхай падна с още 7.63 процента.
В официално съобщено бе обявено, че от 26-ти август едногодишната лихва се понижава с 25 базисни пункта до 4.6%. Също
с 25 базисни пункта се намалява и лихвата по едногодишните депозити до 1.75%. С 50 пункта до 18% се намалява и
размерът на резервите, които повечето големи банки трябва да поддържат в активите си. Тази мярка ще влезе в сила от
16-ти септември, което означава, че милиарди долари ще могат да се влеят в реалната икономика и борсите.
Същевременно европейските фондови борси отвориха с по-високи котировки. На Лондонската фондова борса индексът
FTSE се повиши с 1,64 % до 5,995.50 пункта. Във Франкфурт индексът DAX 30 добави 1,69 % до 9 810.40 пункта. Борсовият
показател CAC 40 на Парижката борса се вдигна с 1,57 на сто до 4 452.30 пункта. Други пазари, сред които Лисабон, Мадрид,
Москва и Милано също отчетоха повишение. Борсата в Атина също отбеляза покачване от 5% при отварянето си.
Анализаторът Маркус
Хубер от брокерската компания Перегрин & Блек коментира, че европейските фондови пазари показват колебливи
признаци за съживяване след "черния" старт на седмицата.
Отчетен бе скок и при индекса Dow Jones, който се покачи с 392 пункта или 2,4 %, след като нюйоркските търговци
приветстваха новината за понижаването на лихвените проценти в Китай. Покачването бе приветствано, след като във
вторник индексът Dow затвори със спад от почти 600 пункта.
Цените на петрола също леко се повишиха. Американският лек суров петрол с доставка през октомври повиши цената си с
37 цента до 38,67 долара за барел в азиатската електронна сесия на Нюйоркската търговска борса. Завчера цената на
същите контракти спадна с 2,21 долара - най-ниската стойност от февруари 2009 година. Лондонският сорт Брент от
Северно море поскъпна с 44 цента до 43,13 долара за барел, след като в понеделник котировките му се понижиха с 2,80
долара до най-ниската стойност от март 2009 година.
√ Фирми от Китай, Швеция и Германия се местят у нас
Фирми от Китай, Швеция и Германия имат намерение да преместят производството си в България. Това заяви пред Нова
телевизия министърът на икономиката Божидар Лукарски. Причината за засиления интерес от страна на китайските
компании е покачващата се конкурентоспособност в източната страна и повишаващите се заплати на местните работници.
Чуждите компании, които имат интерес да развиват бизнеса си в България, работят в автомобилостроенето и по-точно производството на части за коли, каза Лукарски.
Преките чужди инвестиции за полугодието са 799 млн. евро. Това е два пъти повече от същия период на миналата година
и приближава нивата отпреди кризата през 2009 г., каза министърът. Лукарски направи коментар и относно проверките на
горивата по бензиностанциите. Той посочи, че нарушения са открити при 87 от всичките проверени около 22 хил.
разходомера. Но нарушенията са сериозни и в Пловдив например в една от бензиностанциите отклоненията между
отчетеното и зареденото гориво са били 10%. "Измамата може да бъде не само чрез разходомера. В момента текат
проверки и на качеството на горивото", посочи Лукарски.
"Определено има нещо нередно на пазара на горива. В България можете да внесете необложен бензин под 80 ст. Като
прибавите 71 ст. акциз и 20% ДДС, се получава цена, доста по-различна от колонките по бензиностанциите", каза пред БНТ
вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев. Той отчете, че наличието на картелно споразумение трудно може да
бъде доказано, но ако някъде има белези на картел, те ще бъдат фиксирани от КЗК. Според Дончев, ако пазарът е развит,
сегашните печалби при горивата ще са много трудни или невъзможни.
√ Държавни пари, ако наемеш над 30 души
По-широк кръг инвестиционни проекти ще имат достъп до държавно подпомагане за обучение на персонала. Това гласят
промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, които са подготвени от Министерството
на икономиката. Минималният брой нови служители, с които инвеститорът може да кандидатства за държавна помощ за
обучение, се занижава от сегашните 50 души на 30 души. Освен това вече няма да се изисква обучението да бъде по тясно
специализирани професии, което също разширява кръга на проектите, които могат да бъдат насърчавани с тази мярка.
Друга промяна в насърчаването на инвеститорите е двойно увеличаване на срока, в който те могат да ползват
възстановяване на разходите за осигуровки при разкриване на работни места. Инвеститори, които разкриват производства
в промишлеността и високо технологичните услуги в общини с безработица по-висока от средната за страната, вече ще
ползват възстановяване разходите за осигуровки в период от 24, а не 12 месеца. Извън тези общини всички проекти ще
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продължат да ползват насърчителната мярка както досега - 12 месеца. Идеята е районите с висока безработица да станат
по-привлекателни за инвеститорите.
Освен това се занижава един от критериите за получаване на статута "приоритетен инвестиционен проект". Досега се
изискваше с този тип проекти да се разкриват най-малко 200 работни места. С промяната се предлага техният брой да
падне до 150 работни места. Остава в сила другият критерий - проектът да е на стойност поне 50 млн. евро. С промените в
правилника за прилагане на закона се улеснява и процедурата за получаване на клас инвеститор. Този сертификат дава
възможност на предприемачите да осъществят проекта си за по-кратки срокове, тъй като се съкращава времето за
административното им обслужване. Когато инвеститорът подава заявление за такъв сертификат, вече ще посочва в него
кои данни за дейността на компанията и реализацията на проекта могат да бъдат намерени в публичните регистри. Така
той няма да е задължен да представя всякакви документи, които до момента са се изисквали от Агенцията за насърчаване
на инвестициите.
√ Томислав Дончев ще отговаря за организацията и подготовката на местните избори
Правителството прие решение за подготовката и провеждането на местните избори и на национален референдум.
Кабинетът възложи на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав
Дончев да координира изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите за общински
съветници и кметове и на национален референдум.
В задълженията му влизат още и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за
изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за
машинното гласуване.
Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационнотехническата подготовка и произвеждането на изборите и националния референдум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да
предложи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните
предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от компетентността на
МВР, а министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира изготвянето и публикуването на
избирателните списъци. За организацията, подготовката и произвеждането на националния референдум извън страната
отговаря външният министър.
Вестник Сега
√ Спешните пациенти ще чакат линейка от 8 до 120 минути
Здравният министър вдига заплатите на спешните медици в София-област, за да потуши протеста им
Линейките ще пристигат в различно време според спешността на пациента, като за различните медицински проблеми
срокът за екипите ще бъде от 8 до 120 минути. Това е предвидено в отдавна чакания проект на нов стандарт за спешна
медицинска помощ, публикуван на сайта на МЗ. Според проекта пациентите ще бъдат групирани в три категории, които
ще се обозначават с червен, жълт и зелен код.
До осмата минута екипите на спешната помощ ще трябва да пристигат при пациенти в най-критично състояние, които ще
са с червен код. Това са хора с животозастрашаващи признаци и симптоми вследствие на заболяване или увреждане с
висока вероятност от фатален изход, ако не се предприемат незабавни действия, пише в стандарта. Между 8 и 20 минути
ще чакат пациентите с жълт код, които са в нестабилно здраве и потенциална опасност на живота, с признаци и симптоми
вследствие на заболяване или увреждане, които могат да прогресират и да доведат до усложнения, които могат да
застрашат жизненоважните функции, системи или органи, ако не се приложи бързо лечение. Последният вид пациенти със зелен код, обаче може да чакат между 20 и 120 минути, тъй като според новия стандарт те са стабилни пациенти, при
които има нисък риск от настъпване на усложнения.
Едни и същи на пръв поглед проблеми може да попаднат в различна категория, става ясно от проекта. Така например
нетравматично кървене може да бъде категоризирано с червен код, ако е налице загуба на съзнание или нарушение на
дишането. По-малко спешно е, ако има само световъртеж или идва от гениталиите. Със зелен код пък е "ограничено
рецидивиращо кървене при пациент на антикоагулант". Сигналът за задух също може да бъде три степени. При загуба на
съзнание и силна болка в гърдите случаят е най-критичен. При болните от астма или сърдечна слабост, кашлица или
хълцане пациентът получава жълт код. Най-леки са случаите на пациенти с изтръпване на крайниците вследствие на задух
или с остро катарално възпаление на горните дихателни пътища.
Стандартът все още е на фаза проект. Според данни от 2011 г. при 58 на сто от случаите спешният екип се е отзовал в
рамките на 20 минути, при 27% - до половин час, а при останалите 15 на сто от обажданията хората са чакали над 30 минути.
Неотдавна пък зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков обеща всички линейки да достигат до всеки болен в
което и да е населено място за най-много 20 минути, като начерта срок до 2020 г. Няма да има пациент, който да не може
в рамките на 30 мин. да бъде обслужен от екип на "Бърза помощ", обяви зам.-министърът. България ще получи от ЕС 85
млн. евро за ново оборудване и линейки.
СТИМУЛ
От септември заплатите на служителите от Центъра за спешна помощ в София-област ще бъдат увеличени, след като
областната структура се слее с тази на столицата. Това каза пред Би Ти Ви шефката на дирекция "Медицински дейности" в
МЗ д-р Ивелина Георгиева. Колко ще е увеличението, не стана ясно. В центъра зрее бунт заради предложението на
министерството за обединение.
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По думите на Георгиева в момента спешните медици от София-област получават много по-ниски възнаграждения в
сравнение с колегите им в другите центрове. Тя обясни, че лекарите ще получават допълнителните си средства едва след
като се редуцира административният персонал, което всъщност е целта на промяната.
√ Закъсняват преговорите за минималните осигуровки
Синдикатите алармираха, че процесът по договарянето на минималните осигурителни прагове за 2016 г. изостава
значително и към момента няма постигнато съгласие за нито един икономически сектор. Крайният срок, в който
профсъюзите и работодателите трябва да предоставят на социалното министерство информация за кои сектори са се
разбрали и за кои не, е 1 септември. Ася Гонева от КНСБ, която съобщи за забавянето, апелира към отговорната позиция
на работодателите. От БСК коментираха, че поддържат позицията си от последните години, че не приемат изобщо
системата на договаряне на минималните осигурителни прагове и настояват за замразяването на нивата им от тази година
и за 2016 г.
Зам.-министърът Гълъб Донев обясни, че министерството изчаква да приключи срокът за преговорите. Донев не каза дали
има вече политическо решение за административно увеличение на минималните прагове в секторите, за които няма
съгласие или запазване на нивата от тази година. Миналата година вицепремиерът Ивайло Калфин разпростря средния
ръст на осигуровките от 4% върху всички сектори без съгласие между синдикатите и бизнеса. Договарянето засяга 85
икономически дейности, в които са заети 1 958 509 българи. Миналата година съгласие имаше за половината от
дейностите.
В момента в Министерството на труда работна група разисква как да се определя минималната заплата. Промяна в начина
на договаряне на минималните осигурителни прагове обаче не се предвижда, коментира пред "Сега" социалният зам.министър. Социалното министерство смята, че системата за договаряне на праговете "продължава да играе позитивна
роля за изсветляване на неформалната икономика, за стимулиране на коректната конкуренция между производителите,
за гарантиране на осигурителните права на наетите". Основната цел на праговете е да се спре практиката за осигуряване
върху минимална заплата при по-високи възнаграждения. Догодина минималната заплата се очаква да се увеличи с 40 лв.
до 420 лв. Осигурителните прагове не могат да са под нивото на минималното възнаграждение.
Вестник Монитор
√ Wall Street се върна на зелено
Петролът мина 43 долара за барел
Шанхайската борса продължи спада си и вчера. Този път обаче тя не успя да повлече след себе си всички големи световни
пазари, както се случи в „черния понеделник”.
След като в понеделник основният индекс на китайската борса Shanghai Composite изтри близо 9% от стойността си, вчера
той загуби още 6,41 на сто, а търговията затвори със спад от 7,63%. Инвести-торите останаха обезпокоени от признаците
за икономическо отслабване на Китай, който е вторият по големина вносител на стоки и услуги в света.
За разлика от понеделник обаче шанхайската борса не успя да повлече останалите големи световни пазари.
Европейските фондови борси успяха да възстановят част от загубите, като индексът Dax във Франкфурт се покачи с над 3%,
като доближи символичния праг от 10 000 пункта, съобщи Франс прес. В Париж e CAC 40 прибави 3,49 на сто, а лондонският
FTSE-100 се повиши с 3,57 процента.
Wall street също отвори на зелено. След 3-дневно спадане, което в понеделник стигна най-големите загуби от 4 г. насам,
всички индекси на Нюйоркската фондова борса вчера се върнаха на позитивна територия.
Промишленият индекс Dow Jones нарасна с 364 пункта (2,2%) при отварянето на борсата. По-широкообхватният индекс
S&P 500 прибави 41 пункта (2,2%), а индексът високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна със 131 пункта (3%), съобщи
MarketWatch.
Положителните новини обаче останаха само в Европа и САЩ. Всички азиатски пазари и вчера отчетоха спад. Борсата в
Токио затвори с близо 4 на сто спад.
Повишение беляза вчерашния ден и за котировките на петрола. След като в „черния понеделник“ барелът американски
лек суров петрол падна под 39 долара, вчера той поскъпна и дори успя да мине това ниво. Петролът сорт „Брент” също
мина над 43 долара, след като вчера проби 6,5-годишно дъно.
Еврото, което в понеделник след отварянето на Wall Street мина 1,17 долара, вчера
изгуби част от повишението си и се разменяше
за 1,15 долара вчера по обяд.
Междувременно Франс прес съобщи, че най-богатият китаец Ван Цзянлин е изгубил 3,6 милиарда долара за един ден след
потъването на световните фондови пазари в понеделник, като се позова на индекса на милиардерите на Bloomberg.
Цзянлин е председател и основател на компанията Dalian Wanda Group, работеща в развлекателния сектор и сектора на
недвижимите имоти. Вторият по богатство китаец Джак Ма, създател на гиганта за електронна търговия Alibaba е изгубил
“само” 545 милиона, според индекса, допълва БТА.
investor.bg
√ Планът Юнкер стартира първите си проекти
Анализаторите обаче остават скептични за въздействието на плана за 315 млрд. евро върху икономиката на ЕС
Председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер обеща инвестиционният му план да вкара в икономиката
на Европейския съюз (ЕС) 315 млрд. евро, припомня Bloomberg.
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Месец след полученото одобрение от страните членки на ЕС и Европейския парламент (ЕП) стартират първите проекти по
плана, а банките и националните органи за развитие се присъединяват към него, давайки на данъкоплатците и
финансовите пазари първата възможност да видят програмата в действие и да преценят дали ще проработи.
„Инвестиционният план се оформя и започва да дава резултати“, заяви заместник-председателят на комисията Юрки
Катайнен в интервю.
Инвестиционната програма бе създадена в подкрепа на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да може тя да поема
по-големи рискове при избора на проекти, които да финансира. Програмата таргетира и малки и средни бизнеси чрез
сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от ЕИБ, фокусиран върху старт-ъп компаниите и по-малките
фирми.
Финансовите пазари обаче не са убедени, че икономиката на ЕС ще получи особено голям тласък чрез програмата. Тъй
като планът разчита на националните насърчителни банки и други власти, за да разшири и приложи целите си, не е ясно
колко от новите пари ще бъдат вкарани в икономиката, казва Ерик Нилсен, глобален главен икономист в UniCredit Bank AG.
“Най-хубавото нещо на плана Юкер беше, че изкара на преден план проблема с публичните инвестиции и хората
започнаха да мислят по този въпрос малко повече“, казва той, добавяйки, че е „относително скептичен“ за това дали планът
ще доведе до значителен нов растеж.
Според ЕК обаче планът започва да оказва въздействие сега, когато може да достигне до конкретни проекти. Катайнен
казва, че няма краен срок за кандидатстване за гаранции по заеми или техническа подкрепа, а поддръжниците на
проектите няма нужда да преминават през национален посредник.
„Някои примери за проекти включват инвестиране във възобновяема енергия в Дания, модернизиране на завод за стомана
в Италия, прилагане на нови технологии в завод за хартия във Финландия и създаване на инвестиционна платформа за
повишаване на енергийната ефективност в домовете във Франция“, казва Катайнен. „Не само, че тези инвестиции
подобряват нашите общества, но и създават стотици работни места за гражданите ни“.
Планът предвижда използването на 5 млрд. евро от ЕИБ заедно с 16 млрд. евро от гаранциите на ЕС. Предвижда се
публичното финансиране да генерира мултиплициращ ефект в съотношение 15 към 1. Проектите трябва да включват наймалкото някакви частни инвестиции, за да се постигне максимална полза от публичните финанси.
Ядрото на инвестиционния план, Европейският фонд за стратегически инвестиции, трябва да бъде създаден и да работи
през септември. Фондът ще предлага гаранции по проектите, така че ЕИБ да може да подкрепя проекти, които обикновено
не биха се класирали заради риска си.
Като част от процеса на стартиране комисията и ЕИБ съгласуваха таблица за оценка на проектите, с която да се прецени
дали те са подходящи за програмата.
Досега девет страни са поискали общо 42,6 млрд. евро чрез банките си за развитие в подкрепа на инвестиционния план.
За да предизвика финансиране на малкия бизнес, ЕИФ е подписал гаранционни сделки с банки в Италия, Полша, Чехия,
Германия, Дания, Белгия, Люксембург, Румъния, България, Франция, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство.
ЕИБ предлага предварително финансиране на девет проекта, които се очаква да бъдат част от инвестиционния план, сочат
данни, представени от комисията. Тези проекти предвиждат 1,3 млрд. евро чрез вноски на ЕИБ с общи разходи за 3,76
млрд. евро за шест от проектите, а разходите по останалите три проекта не се оповестени.
√ Кабинетът планира промени в 80 закона
Финансовото министерство ще внесе Законопроект на Кодекс за застраховането
В законодателната програма на правителството за второто полугодие на 2015 г. са включени 80 законопроекта.
Финансовото министерство е готово със Законопроект на Кодекс за застраховането, с който ще бъдат въведени изисквания
на три европейски директиви. Поправки в Закона за защита при бедствия готви МВР, а Министерството на отбраната ще
редактира Закона за резерва на въоръжените сили.
Кабинетът ще разгледа поправки в Закона за закрила и развитие на културата. С тях ще влязат в сила единни правила за
финансиране чрез стандарти на държавните, регионалните и общинските културни институти.
Ще бъдат направени поправки и в Закона за висшето образование, които да стимулират научно-изследователската дейност
на висшите училища и развитието на иновациите.
Предвижда се създаване на Център за оценка на риска по хранителната верига като самостоятелно звено на подчинение
на министъра на земеделието и храните. Неговите компетентности и функции ще бъдат разписани в отделен закон.
Министерството на околната среда и водите ще предложи промени в три закона – за управление на отпадъците, за
биологичното разнообразие и за защитените територии.
Здравното министерство готви изменение и допълнение на Закона за здравето, с цел да се създаде единна
информационна здравна система, оптимизиране на органите на медицинската експертиза.
Днес Министерският съвет прие и проект за изменение на Закона за нормативните актове. Предлаганите промени целят
въвеждането на института на оценката на въздействието в нормотворческия процес.
Оценката на въздействието е аналитичен подход за изследване на възможните икономически, социални, екологични и
други последици, на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие за разрешаване на съществуващи
проблеми. Оценката трябва да гарантира, че процесът на приемане на законодателство се базира на доказателства и
данни.
Със законопроекта се определят два вида оценки - предварителна и последваща. От своя страна предварителната оценка
е също два вида - частична и цялостна. Предлага се разработването на всеки законопроект или подзаконов нормативен
акт на МС да бъде предшествано от изготвянето на частична оценка. На тази основа ще се решава дали да се изготви
цялостна оценка, за което са необходими повече време и ресурси.
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Предложено е срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30, като е оставена възможност при
изрична обосновка в мотивите срокът да бъде по-кратък, но не по-малко от 14 дни. Предлага се също провеждането на
обществени консултации на проекти, изготвени от изпълнителната власт или орган на местно самоуправление, да се
извършва едновременно и на Портала за обществени консултации, поддържан от администрацията на МС.
Ще се прави предварителен преглед на съответствието на проектите с Европейската конвенция за защита на правата на
човека и практиката на Европейския съд по правата на човека.
√ Домакинствата спестиха нови 256 млн. лв. в банките през юли
Сумата е втората по големина от началото на годината, а за седемте месеца на 2015 г. възлиза на 1,574 млрд. лв.
През юли домакинствата спестиха нови 256 млн. лв. в банките. Сумата е 17 пъти по-голяма от депозираните само 15 млн.
лв. през юни. Тя отново расте, като се явява втората най-голяма от началото на годината, след като през януари
домакинствата депозираха 724 млн. лв.
Тенденцията за ръст на вложенията се запазва на фона на ниските лихвени проценти по депозитите и ниските вложения в
алтернативни инструменти за спестяване. Само за периода януари-юли населението е спестило 1,574 млрд. лв.
През седмия месец на 2015 г. депозитите на сектор домакинства се увеличават с 5,5% на годишна база до 40,836 млрд. лв.,
разкрива паричната статистика на Българска народна банка (БНБ). Това се равнява на 48,3% от прогнозния брутен вътрешен
продукт за 2015 г.
Отделно, през юли депозитите на фирмите растат с 589 млн. лв. Спестяванията на нефинансовите предприятия възлизат
на 16,44 млрд. лв., като сумата е с 3,7% по-голяма в сравнение с края на юни и със 7,7% по-висока спрямо юли миналата
година.
Данните на БНБ за депозитите на финансовите предприятия, сред които попадат пенсионни фондове, инвестиционни
посредници, застрахователни компании и други небанкови финансови институции, показват спад на вложенията им с 22
млн. лв. за месец до 2,821 млрд. лв.
От началото на годината домакинствата предпочитат да насочват спестяванията си предимно в срочни и овърнайт
депозити, докато приносът на депозитите, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, за общия растеж на
депозитите на домакинства е отрицателен, констатира Българска народна банка (БНБ) в своя „Икономически преглед“.
От гледна точка на валутната структура на влоговете на домакинства - през първите пет месеца на 2015 г. по-висок принос
за нарастването им имат левовите депозити.
При нефинансовите предприятия се запазва тенденцията, която БНБ наблюдава от средата на 2013 г., да нарастват главно
овърнайт депозитите, а тези с договорен матуритет - да намаляват. По валути основен принос за растежа на депозитите на
предприятията имат влоговете, деноминирани в чуждестранна валута.
manager.bg
√ Европейските пазари реагират предпазливо на мерките в Китай
Шанхайската борса отвори с леко повишение от 0,53%, но приключи сесията в сряда отново със спад от 1,27%, след като
вчера китайската централна банка се опита да подкрепи икономиката с ново понижение на лихвения процент.
Мерките на Пекин се отразиха положително на останалите азиатски пазари.Токийската борса затвори с повишение от 3%.
Индексът Nikkei, който бе загубил повече от 2800 пункта (-13%) на последните шест сесии, записа положителен резултат от
3,2%.
Европейските пазари остават все още предпазливи. Парижката борса загуби в началото на търговията повече от 2%.
Борсата във Франкфурт също регистрира спад от 2,2%. Загубите на Лондонската борса в първите часове на търговията са
над 1,5%.
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