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Комисията за защита на потребителите съветва
âúçРАСТНИТЕ ДА âНИМАâАТ КАКâО ПОДПИСâАТ

Не се предоверявайте на устните разяснения на консултантите и не се съгласявайте да подписвате документи
в офисите на мобилните оператори
или при посещение
в дома ви на представител на кабелна
телевизия, преди да
се уверите с какво
точно ще се ангажирате. Това е препоръка на Комисията
за защита на потребителите към възрастните хора. Експертите съветват възрастните да четат
внимателно и изцяло
предложените им договори и общите условия към тях, а при
затруднения да се
консултират с независим
специалист
или поне със свой
близък, преди да подпишат.
Повод за това напомняне са поредните две окончателни
решения на съда,
които потвърждават
нелоялни практики
към хората от третата
възраст.

МОБИЛЕН
ОПЕРАТОР

При посещение за
плащане на месечните задължения в офис
на Телеком възрастният потребител е
атакуван от консултантите с устни обещания за намаляване
на сметките или за
увеличаване на без-

платните минути за
разговор. Клиентът е
подвеждан да подпише, без да разбере,
документи, с които
удължава срока на
действащите си договори и се обвързва с
нови за услуги, които
не са му необходими.
В резултат на това
сметките и ангажиментите му към телекома се увеличават, а
не намаляват.
Пример:
66-годишен гражданин има
два договора с мобилен
оператор
и
плаща за тях общо
17,89 лв. месечно.
Консултант в офиса
на телекома му обещава отстъпка от
10%, като умишлено
не го информира, че
за да я получи, ще
трябва да подпише 2
нови договора за
още 2 г. Потребителят
остава с впечатление, че след отстъпката ще плаща 16,10
лв. месечно за двата
стари договора. На
практика той дължи
за 4 договора 31,30
лв. (вместо 34,78 лв.).
Спестено е и важното условие, че при
прекратяване
на
който и да било от
четирите договора
абонатът губи отстъпката.

Информация от НОИ

Националният осигурителен институт
определи поредния средномесечен
осигурителен доход, както следва:
- по чл. 70, ал. 4 от КСО за месец март 2016 г.
в размер на 764,07 лв.;
- по чл. 70, ал. 2 от КСО за периода 01.04.2015
г. - 31.03.2016 г. в размер на 737,08 лв.
Така определеният средномесечен осигурителен доход по чл. 70, ал. 2 от КСО служи при
изчисляване размерите на новоотпуснатите
пенсии с начална дата през м. април 2016 г.

Друг пример е със
72-годишен гражданин, подведен да подпише, без да обърне
внимание, четири документа - нов договор
за мобилни услуги,
допълнително споразумение към действащия му към момента договор и две заявления за смяна на
SIM карта, която да
обедини двата му
номера. Той получава обещание от консултантите за повече
безплатни
минути.
Обстоятелството, че
не е подписал своите
екземпляри и не е
ползвал новия номер, свидетелства, че
не е прочел поднесените му документи и
не е разбрал, че се е
сдобил с още един
договор.

ЦИФРОâА КАБЕЛНА
ТЕЛЕâИçИЯ

Консултанти
на
цифрова
кабелна
телевизия посещават
възрастни хора в
домовете им и злоупотребяват с тяхното
влошено здравословно състояние или
неспособност да четат. Потребителите
не са предварително
запознати с условията за предоставянето
на услугата - цена на
абонамента, включени канали в ценовия
пакет и пр. В поднесените им за подпис
договори се съдържат само препратки
към публикуваните на
интернет страницата
на доставчика общи
условия, където тази
информация е посочена.

Ученици от Професионалната гимназия
по строителство, архитектура и геодезия
“Кольо Фичето” в Бургас изработиха
цветна градина, която ще посреща гостите на входа на град Китен

СОЦИАЛНОТО
ОСИГУРЯâАНЕ â БúЛГАРИЯ
История

(Продължение от бр.19)
С приемането на Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (1999
г.) беше регламентиран третият стълб на
пенсионната система и дейността на частните пенсионни фондове. Кодексът за
задължителното обществено осигуряване
от 2000 г. уреди осигуряването за пенсия в
първия и втория стълб, както и всички други
осигуровки за социалните рискове болест,
майчинство, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост, смърт.
От началото на 2002 г. в обхвата на държавното обществено осигуряване, съответно в кодекса, беше включен и социалният
риск безработица. От 2003 г. кодексът беше
преименуван на Кодекс за социално осигуряване, уреждащ обществените отношения,
свързани с държавното обществено осигуряване.
Държавното обществено осигуряване се
осъществява въз основа на принципите на:
l задължителност и всеобщност на осигуряването;
l солидарност на осигурените лица;
l равнопоставеност на осигурените лица;
l социален диалог при управлението на
осигурителната система;
l фондова организация на осигурителните средства.
(Следва)
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ПО ИНТЕРНЕТ

Ако желаете да четете вестника на
компютъра си в електронен формат,
абонирайте се за онлайн изданието на
www.tretavazrast.com

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀ ÊÎÍÑÓËÒÀÖÈß

ПЕНСИЯ, ОТПУСНАТА
ПРЕДИ 1 ЯНУАРИ 1997 ГОДИНА

n Пенсионирах се през януари 1996 г. с
определен размер на пенсията 3630,00 лв., а
моята съпруга през декември 1995 г. с размер пенсия 5145,00 лв. С разпореждания от
2 и 5 юли 1999 г. пенсиите ни бяха определени съответно в размер на 75,00 лв. и на
55,00 лв. На какво основание са намалени
пенсиите ни?
Здравко Иванов, Разград

l Вашите пенсии
са отпуснати по отменения Закон за
пенсиите, като от
отпускането им до
момента същите са
претърпели нeколкократно осъвременявания и преизчисления съгласно
действащото през
периода законодателство.
От 1 април 1996 г.
до 1 юли 1999 г.
включително пенсиите за трудова
дейност ежегодно
са изчислявани и
осъвременявани с
индивидуален коефициент на основание чл. 46а от отменения Закон за пенсиите. Индивидуалният коефициент за
лицата като вас,
пенсионирали
се
преди 1 януари 1997
г.,
представлява
съотношение между
средномесечния им
осигурителен доход
за избран от тях
период от три последователни години
от последните 15
години осигурителен стаж до пенсионирането им и средномесечната работна заплата за страната за същия период,
обявена
от
Националния статистически институт. Индивидуалният коефициент на
хората, които се
пенсионират след 1
януари 1997 година,
се определя освен
от “трите най-добри

години”
до
31
декември 1996 г., но
и от осигурителния
им доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането
им.
При всяка актуализация на пенсиите
се спазва принципът, че осъвременената пенсия не
може да бъде помалка от получаваната към датата на
осъвременяването.
С влизането в
сила на Закона за
деноминацията на
лева де но мини ра ните размери на
пенсиите не се
съпоставят с размерите им от годината
на отпускането им,
тъй като покупателната способност на
пенсиите бе намалена от инфлационните процеси в
страната през деветдесетте години.
Това е принципният отговор на поставения въпрос, но за
кон кретна информация по отношение на вашите пенсии може да се
обърнете към съответното териториално поделение на
НОИ, където има
възможност
да
бъде
из вършена
проверка по пенсионните ви досиета.
Мария БЕЛЧЕВА

