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Необитаваните жилища 
също ще плащат за вода

РУМЯНА ГОЧЕВА

Празните апартаменти също 
ще плащат сметки за вода - дори 
и за тях да е декларирано, че ня-
мат потребление. Това предвиж-
да предложена от Министерство-
то на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ) нова 
наредба, която вчера бе обсъде-
на за първи път. Проектът пред-
вижда сметката за потреблението 
в общите части да се разпреде-
ля поравно между всички, а не 

както досега - пропорционално 
между обитателите. 
В същото време, ако има недо-

бросъвестни  потребители, които 
нямат водомер или не пускат 
инкасатора да го отчете поне 
веднъж годишно, ще поемат пла-
щането на общото потребление 
на вода в блока, предвижда още 
наредбата.  Според омбудсмана 
Мая Манолова новата наредба 
няма да реши проблемите. 

Още - на 2-а стр.
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Борисов в САЩ - 
за една 
снимка повече

Според кодекса за 
социално осигуря-
ване от следващата 

година таванът на пен-
сиите отпада за новите 
пенсионери - тези, кои-
то ще се пенсионират 
след 31 декември 2018 г. 

За старите пенсии обаче 
той се запазва, като от 1 
юли малко ще се повдиг-
не - от 910 на 1040 лв. 
По данни на НОИ към 
юни 2018 г. таванът огра-
ничава парите на 55 716 
души. Около 25 000 от 

тях ще започнат да по-
лучават реалния размер 
на пенсията си, когато 
максимумът се вдигне на 
1040 лв. догодина. Други-
те 30 000 обаче ще оста-
нат ощетени и именно за 
тях е дебатът в момента.
Пред „Хоризонт“ фи-

нансовият министър  обя-
ви, че таванът върху пен-
сиите най-вероятно няма 
да отпадне от догодина. 
По думите му, за да се 
стигне до цялостно от-
падане на максималното 
ниво на определени пен-
сии, трябва да се преодо-
леят несъвършенствата 
в системата.  „Таванът за 

всички пенсии би могъл 
да отпадне само тогава, 
когато всички изкривява-
ния в пенсионната фор-
мула, натрупани от отме-
нения Закон за пенсиите, 
през Кодекса за задължи-
телното обществено оси-
гуряване до безбройните 
изменения в Кодекса за 
социално осигуряване, 
изчезнат. Тогава можем 
да говорим за премахва-
не на тавана на пенсиите, 
защото той съществува, 
за да премахне несъвър-
шенството на пенсионна-
та формула и използване-
то на относително кратки 
периоди, които разкъсват 

връзката между осигури-
телния принос и размера 
на получаваната пенсия“, 
коментира Горанов. Спо-
ред него ще можем да го-
ворим, че всички пенсии 
се получават справедли-
во, с максимална връзка 
между приноса и разме-
ра, когато „с времето се 
изчерпят тези периоди, 
през които информацион-
ната система на НОИ не 
е функционирала и не е 
събирала данни за осигу-
рителния принос“.
В същия дух се изка-

за и колегата му Бисер 
Петков. Той изтъкна, че 
въпросът не е просто 

финансов. Според него 
трябва да се прецени 
как ще се възприеме 
в обществото подобна 
стъпка, тъй като някои 
от ограничените пен-
сии ще са доста високи. 
„Друг е въпросът докол-
ко обществото ще при-
еме, че тези пенсии са 
справедливо изчислени“, 
коментира Петков. Той 
подчерта, че за времето 
преди 1997 г. няма регис-
тър на осигурените и не 
е тайна, че съществуват 
и опити за измама чрез 
представяне на неверни 
документи.
(Продължава на 2-а стр.)

ЯНА НИКОЛОВА

Министрите на финансите и на социалната 
политика Владислав Горанов и Бисер Петков не 
оставиха никакъв шанс таванът на всички пенсии 
да падне в близко бъдеще. Темата е на дневен ред 
заради насрочена за днес  дискусия в социалната 
комисия в Народното събрание. Тя е предизвикана 
от петиция на пенсионерски организации с иска-
не догодина ограничението да се премахне за всич-
ки възрастни.

Няма надежда таванът на пенсиите 
скоро да падне за всички
Владислав Горанов и Бисер Петков са против заради несъвършенствата на осигурителната система

„САЩ отхвърлят идео-
логията на глобализма и 
приемаме идеологията на 
патриотизма“, заяви пре-
зидентът на САЩ Доналд 
Тръмп в речта си пред 
Генералната асамблея на 
ООН. Той се похвали, че 
никой преди него не е свър-
шил толкова много, кол-
кото администрацията 
му за 2 г. Залата избухна 
в смях. „Не очаквах такава 
реакция, но всичко е на-
ред“, реагира Тръмп и се 
възпротиви срещу неле-
галната миграция: „Търпи-
мостта е нещо нехуманно, 
това е ужасно явление“.  
Той настоя за спешни 
промени в системата на 
международната търго-
вия. Изказа се рязко срещу 
Иран и срещу социализма 
във Венецуела, както и 
срещу „Северен поток 2“. 
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СНИМКА: ЕПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.66072 (-0.0125)
CHF 1.71926 (-0.01555)
Злато 1994.5 (-21.14)
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