®

С лютивия спрей полицията
спасявала протестиращи
АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ
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МВР е спасявало живота и
здравето на няколко протестиращи, като е пръскало други с
лютив спрей пред сградата на
МС в събота. „Спасените“ били
притиснати към полицейски бус
от други участници в протеста.
С тази версия на третия ден ръководството на „Охранителна
полиция“ и на специалните полицейски сили в СДВР се опита

да замаже конфуза със самообгазилите се униформени. Това,
че лютивият газ попадна върху
полицаите, бе обяснено с „рязката смяна на вятъра“.
Комичният видеозапис на
плачещите полицаи, на които
протестиращи подават вода и
салфетки, стана хит в социалните мрежи и стигна до британските медии.
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НОИ обяви ощетяването на 31%
от хората за „неутрален“ ефект

От института съобщиха предварителни резултати от нов анализ
за последиците от промените в пенсионната формула
ИСКРА ЦЕНКОВА

До края на тази седмица експертите на НОИ ще
завършат анализ на новата формула за изчисляване на пенсиите. Това обяви социалният министър
Бисер Петков, след като най-накрая наруши мълчанието си по скандалното орязване на правата
на бъдещите пенсионери. Реакцията му идва три
седмици след публикацията на „Сега“, която насочи вниманието към проблема с новите правила за
определяне размера на пенсията.

Ч

асове след изявлението на Петков
НОИ публикува
на сайта си предварителни резултати от „последваща оценка на ефектите от влезлите в сила
разпоредби на Закона за
СНИМКА: EPA/БГНЕС
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Холандският
премиер
Марк Рюте (вляво) и министърът на правосъдието и сигурността Ферд
Граперхаус дадоха пресконференция вчера след
обявяването на пета
степен на терористична
заплаха в страната. Това
стана, след като нападател от турски произход
откри огън по пътници
в трамвай в Утрехт, уби
най-малко 3-ма души и рани още 9. Рюте заяви, че
атаката е третирана като възможен терористичен акт, като добави, че
Холандия „никога няма да
даде път на нетолерантността“.
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бюджета на държавното
обществено осигуряване
за 2019 г.“. Ощетените
вече не са 37%, както
твърдеше НОИ преди
месец, а 31.3%. И това
институтът го оценява
като „неутрален“ ефект.

Според НОИ „изключването на доходите за
1997, 1998 и 1999 г. и
налагането на ограничение върху крайната
стойност на индивидуалния коефициент води
до увеличение в размера на коефициента за
56.8% от обхванатите
лица, без промяна остават размерите на коефициента на 11.9%, а при
31.3% се получава намаление“. Новата прогноза
е правена въз основа на
данни за 67 881 осигурени лица, на които от
НОИ са изпратени уведомителни писма през

2018 г., че им предстои
да навършат изискуемите години за пенсия
през следващата година.
Ощетяването на 31%
от бъдещите пенсионери НОИ определя като „неутрален ефект“
за системата, очевидно
стъпвайки върху усреднените данни, че общо
промените ще доведат
до увеличение с 0.3% на
индивидуалния коефициент на хората, които
трябва да се пенсионират тази година. Оттам
изчисляват, че „от гледна точка на бюджета на
държавното обществено

осигуряване очакванията са промяната да доведе до намаление на
разходите за пенсии с
9.1 млн. лв. за 2019 г.,
което е само 0.09% от
общия разход за пенсии,
заложен в Закона за
бюджета на държавното
обществено осигуряване
за настоящата година“.
Не е ясно в последните прогнози включен
ли е ефектът от другата
промяна във формулата,
гласувана през 2015 г.,
но влязла в сила от тази година - отпадането
на трите най-благоприятни години преди 1997

г. Тя беше направена от
Ивайло Калфин и в съобщението на НОИ не
се споменава.
„Нека видим какво ще
покажат данните, които НОИ ще представи,
и тогава ще се прецени наистина дали има
основание нещо да се
променя, или тези опасения, които бяха изложени на база на изнесената от НОИ непълна
информация, съответно
не се подкрепят от данните, които ще получим“, заяви министър
Петков.
(Продължава на 3-а стр.)

