Радио Благоевград, предаване "Приемна в ефир"
27.10.2022 г.,
Милена Христова, старши експерт по осигуряването в териториалното поделение
на НОИ в Благоевград, за процедурата по отпускане на парични обезщетения за
безработица.
Водещ Райна Ванчева: Какви документи са необходими за отпускане на обезщетение
за безработица и в коя институция се подават?
Милена Христова: Документите, които са необходими за отпускане на парично
обезщетение за безработица, са: заявление по образец и акт за прекратяване на
правоотношението, които се подават в дирекциите „Бюра по труда“, след това се
насочват към нас НОИ.
Водещ: Има ли възможност за електронно подаване на заявлението за отпускане на
обезщетението за безработица и документите към него?
Милена Христова: Да, има такава възможност чрез електронните услуги, достъпни на
интернет страницата на НОИ, документи се подават чрез квалифициран електронен
подпис и съответно Персонален идентификационен код - ПИК, който е предоставен от
поделението на НОИ – Благоевград.
Водещ: От кой момент ще се изплати обезщетението за безработица, г-жо Христова?
Милена Христова: Парични обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през
месеца, следващ този, за който се дължи обезщетението. Изплащат се по предоставени
банкови сметки от лицата.
Водещ: Как се определят размерът на обезщетението за безработица и срокът на
изплащането?
Милена Христова: Размерът е 60% от среднодневното възнаграждение или
среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими
осигурителните вноски за фонд „Безработица“ за последните 24 месеца.
Водещ: В кои случаи се прекратява изплащането на паричното обезщетение?
Милена Христова: Прекратяването на паричното обезщетение за безработица се
случва, когато лицето прекрати регистрацията си в Агенцията по заетостта, започне да
упражнява трудова дейност и съответно придобие право за пенсия за осигурителен
стаж и възраст.
Водещ: А може ли на сайта на НОИ да се намери адекватна информация по лесен
начин, г-жо Христова?
Милена Христова: Да, сайтът на НОИ е достъпен за всички, съответно има
предоставен национален телефон за задаване на въпроси, има и рубрика за най-често
задаване въпроси и отговори. Ако лицето дойде на място в териториалните поделения
на НОИ също ще получи компетентни и адекватни отговори, така че апелираме към
нашите слушатели да се обръщат към съответните институции и специалисти.

