СЪДЪРЖАНИЕ
на Бюлетина на НОИ през 2003 г.
Брой 1

Осигуряването в числа
Христина Митрева – Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2003 гл ...................... 4
Мария Жечева – Държавното обществено осигуряване през 2002 г. ...................................................... 6
Експерт
Николай Николов – За дефицита в НОИ – или всичко, или само истината ........................................... 9
Реформата
Аспасия Петкова – Минимален месечен размер на осигурителния доход ............................................ 12
Експерт
Зоя Славова – Естеството на коледната добавка към пенсиите ............................................................. 15
Управление на човешките ресурси
Адриана Андреева – Система за предварителна подготовка на кадри за НОИ .................................... 17
Втората пенсия
Информация за осигурените лица в ППФ и Ун.ПФ и преведените суми към тях ............................... 19
Партньори
Валентин Първанов – “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД ............................................... 21
Международни дейности
Теодора Нончева – Фискалната тежест на социалното осигуряване в европейските страни ........... 23
Представяме ви...
Тодор Костов – Районно управление “Социално осигуряване” – Габрово .......................................... 27
Право
Жанет Йорданова – Националната програма “Помощ за пенсиониране............................................... 31

БРОЙ 2

Реформата
Даниела Асенова – Регистрация на трудовите договори –процедури .................................................... 4
Опит
Антоанета Ганчева – Осигурителни режими, доброволно и принудително събиране на вноски
в Кралство Испания ..................................................................................................................................... 9
Осигуряването в числа
Мила Шишева – Размер на осигурителните вноски и обхват за ДОО и ДЗПО от 1.01.1949
до 31.12.2003 г ............................................................................................................................................. 13
Експерт
Емил Мирославов – Таван на пенсиите – за и против............................................................................. 16

Коментар
Аспасия Петкова – Промените в здравноосигурителните вноски през 2003 г. ................................... 17
Втора пенсия
Информация за осигурените лица в ППФ и Ун.ПФ и преведените суми към тях ............................... 20
Спогодби
Мария Куцарова – Новият договор между България и Македония за социално осигуряване ............ 22
Международни дейности
Теодора Нончева – Към по-голяма сигурност в социалното осигуряване ............................................ 25
Представяме ви...
Пламен Петров – Районно управление “Социално осигуряване” –Добрич ......................................... 27
Право
Зорница Димитрова – Промени в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни вноски .......................................................................................... 30

БРОЙ 3

Реформата
Йосиф Милошев – Промени в осигурителното законодателство ........................................................... 4
Събития
Информационната система на НОИ, представена на световен форум ................................................... 6
Заседание на бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване .................................. 7
Статистика
Брой на пенсионерите по вид на водещата пенсия към 31.03.2003 г. ..................................................... 8
Осигуряването в числа
Антоанета Ганчева – Минимален осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни
групи професии ............................................................................................................................................ 9
Окончателни резултати от регистрацията на трудовите договори ........................................................ 12
Експерт
Валентина Иванова – Минимална месечна работна заплата .................................................................. 15
Втора пенсия
Размер на преведените суми от НОИ към професионалните и универсалните пенсионни фондове 21
Партньори
Споразумение за съвместна работа между Националния осигурителен институт и Националната
здравноосигурителна каса ........................................................................................................................ 23
Представяме ви...
Гергана Стоянова – Районно управление “Социално осигуряване” град Кърджали .......................... 26
Чужд опит
Мая Гродума – Социалното осигуряване в Латвия ................................................................................. 29

БРОЙ 4
Осигуряването в числа
Лидия Дамянова – Бюджет и отчет на държавното обществено осигуряване за 2002 г. ..................... 5
Експерт
Зоя Славова – Има ли законово основание непременно да падне таванът на пенсиите от началото
на 2004 г. ..................................................................................................................................................... 16
Мнение
Инж. Христо Чомаков – Справедливо ли е? За тавана на пенсиите и за нещо друго ......................... 18
Партньори
НОИ ще участва в пилотния проект “Електронно правителство ........................................................... 20
Представяме ви...
Кирил Тодоров – Районно управление “Социално осигуряване” – Кюстендил ................................. 26
Чужд опит
Есперанца Ласагбастер, Роберто Рофха, Патрик Вайс – Чешката пенсионна система:
предизвикателства и възможности за реформа ..................................................................................... 29

Б Р О Й 5-6
Анализ
Йордан Христосков, Христина Митрева – Анализ относно здравноосигурените лица в България
за периода януари 2000 – декември 2003 г. на база Персоналния регистър на НОИ ...............................
Осигуряването в числа
Ахмед Абдиев – Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2004 г. ............................... 7
Здравно осигуряване
Аспасия Петкова – Дейността на Националния осигурителен институт по изясняване и доказване
на актуалния здравноосигурителен статус на осигурените лица ......................................................... 10
Пенсии
Зоя Славова – Средни показатели за пенсиите към 31.12.2002 г. по пол и възрастови групи ............. 14
Втора пенсия
Размер на преведените суми от НОИ към професионалните и универсалните пенсионни фондове 18
Партньори
Елена Проева – Новите бази на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, София .................... 22
Международни дейности
Христина Митрева – Из европейския опит .............................................................................................. 24
Представяме ви...
Боян Боянов – Районно управление “Социално осигуряване” – Ловеч ................................................ 28
Празникът
Валентина Минчева – 11 ноември – Свети великомъченик Мина и
Ден на социалното осигуряване ................................................................................................................ 31

