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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

По повод кэпратения от Комисията по труда, социалната и демографската политика
проект на Закон за изменение и допьлнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен
от Мустафа Карадайь и група народни представители, касаещ промяна в съотношението между
ръста на осигурителния доход и ръста на потребителските цени, КТ ,,ПОдКРЕПА” изразява
следното становище:

КТ Подкрепа подкрепи увеличението на микималните размери на трудовите пенсии, но още
веднага изрази сталовкще, че увеличававето на пенсиите по този начни не отчита осигурителнвя принос
на лицата, което поставя в неравноправно положение останалите пенсионери, не е справедливо и не
почива на обвьрзавост на осигурените лица с техния осигурителен принос.

Считаме, че предложената промяна, сьстояща се от увеличение на съотношението между ръста
на осигурителния доход и ръста на потребителските цени за предходната година от 50/50 на 75/25 ще
цоведе до индексация на пенсиите, давайки ло-голяма тежест на рьста на средних осигурителен доход.
ова ще доведе до справедливо увеличававе на пенсиите от трудова дейност.

КТ Подкрепа изразява положително становище и подкрепя законопроекта за изменение и
допьлнение на Кодекса за социално осигуряване, Х9 754-01-70, внесен от МстасЬа Карадайь к трупа
народни представители на 06.10.2017 т.
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