 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Министър
Петков: Многостълбовите пенсионни системи гарантират устойчивостта на доходите след пенсиониране Многостълбовите пенсионни
системи са най-ефективният начин за гарантиране на устойчивостта и адекватността на доходите след пенсиониране. Наша отговорност е
да работим за тяхното усъвършенстване. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на
международна конференция на тема „Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“, организирана от Българската
асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Днес сме изправени пред предизвикателството за разработване и
приемане на пълна и непротиворечива уредба на фазата на изплащане на пенсии от допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Надявам се, че постигнатото до този момент ще бъде продължено и надградено до финализиране на работата и приемане на законови
промени от парламента, каза министър Петков.
В изказването си той подчерта, че осигуряването на възможност за избор сред различни
видове пенсионни продукти ще засили позитивната конкуренция и ще позволи на всеки гражданин да открие и да използва този, който в
максимална степен отговаря на неговите предпочитания както по отношение на фазата на натрупването, така и по отношение на фазата на
изплащането. Поради това считам, че стремежът за развитие и усъвършенстване на продуктите, които ще допълват доходите на лицата след
пенсионирането, трябва да намери необходимата подкрепа, каза министър Петков. Той припомни, че влязлата в сила през 2015 г.
параметрична реформа в първия пенсионен стълб вече дава резултати за финансовото му стабилизиране. В следствие на приетите промени
финансовата устойчивост на държавното обществено осигуряване се повишава. За 2019 г. се предвижда държавният бюджет да финансира
недостига от средства в осигурителната система с около 3,9 млрд. лв., което е намаление с около 252 млн. лв. спрямо 2018 г. EN ISO
9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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