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Обезщетенията за безработица в София и някои големи градове са в пъти по-големи от
тези в дълбоката провинция, а на много места и значително надвишават реалните
работни заплати там.
Пропастта между регионите в България разделя и безработните на "бедни" и
"богати", показват данните на НОИ за 2012 г., пише в. "Сега". При средно месечно
обезщетение от 369 лв. в София, в
най-бедните региони Видин и Търговище то
пада до малко над 203 лв. и 204 лв. съответно. В тези региони дори е отчетено
намаление спрямо 2011 г., когато обезщетенията са били 222 лв. във Видин и 217 лв. в
Търговище.
В същото време минималната заплата е 310 лв., а на нея работят голяма част от
трудещите се в западналите икономически райони.
Макар и символично, намалява средното обезщетение за безработица. От 257.80 лв.
през 2011 г. то става 257.35 лв. през миналата. През този период са увеличени и
минималните осигурителни прагове, което означава, че
би трябвало обезщетението
да се вдига, независимо че се взема доходът за 24 месеца наза
д
. Фактът, че това не става, потвърждава тезата на работодателите, че
административното вдигане на доходите не води до реалния им ръст, а по-скоро до
съкращения на хора, особено в бедните региони без развита икономика.
Повече от половината безработни с право на обезщетение получават до 200 лв. от
НОИ, а
над 1/3 от тях вземат до 150 лв. - на практика минималните 7.20 лв. на ден,
показват данните за цялата страна. Данните не се различават съществено от 2011 г., но
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тенденцията за увеличение на дела на хората с минимални обезщетения е
обезпокоителна. Това означава, че все повече хора работят за минимални надници,
т.нар. работещи бедни.
Едната причина за ръста на минималните обезщетения е принуждаването на
работниците да напускат по взаимно съгласие, за да се избегнат тежките процедури за
съкращения.
При взаимно съгласие се вземат минималните 7.20 лв. на ден за 4
месеца
. Заради несигурната икономическа обстановка все по-често се
съкращават и хора, които са ползвали вече обезщетение в рамките на три години. Те
също вземат минимума за 4 месеца. Това ограничение е несправедливо, тъй като е
възможно безработен, получавал само месец обезщетение, след това да работи две
години и да се осигурява на максимален доход, но накрая пак да получи минимума.
През м.г. право на обезщетение за безработица са имали 117 688 души средно за
годината от 364 536 регистрирани в бюрото по труда. 41 999 от тях, или 35.69% са
получавали до 150 лв. За сравнение през 2011 г. от
332 601 регистрирани в бюрата
по труда право на обезщетение са имали 106 580 души
. До 150 лв. от тях са получавали 35 909, което е било 33.69% от общия дял на
безработните с плащания от НОИ. Още 22 709 души, или 19.30% от всички през м.г. са
получавали от НОИ обезщетения от 150 до 200 лв.
Синдикатите настояваха тези над 64 700 души (55%) от всички безработни с
обезщетения до 200 лв.
да получат по 50 лв. еднократна помощ в рамките на
първия социален пакет на правителството, но парите не стигнаха до тях. През 2011 г. от
150 до 200 лв. са вземали 22 919 безработни, или 21.50%. В същото време между 600 и
1200 лв. е бил размерът на обезщетението през 2012 г. на 6625 души, или 5.63% от
всички. Докато през 2011 г. хората с високи обезщетения са били 6105, или 5.72%.
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