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Глава I: Въведение, организация и финансиране
Въведение
Основните общи схеми за социална сигурност в Норвегия са Националната
осигурителна схема, Схемата за семейни помощи и схемата, предоставяща
парично обезщетение за семейства с малки деца.
Какво е покритието на социалната сигурност в Норвегия?
Като цяло всяко лице, което пребивава или е наето на работа в Норвегия или на
постоянна или подвижна инсталация в норвежкия континентален шелф е
задължително осигурено по Националната осигурителна схема. Някои категории
норвежки граждани, работещи в чужбина (публични услуги и т.н.) също са
задължително осигурени.
Моряците, които са граждани на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
и които работят на кораби, плаващи под норвежки флаг, са осигурени по
Националната осигурителна схема за всички събития, независимо от мястото на
пребиваване.
Неосигурените лица, които пребивават в Норвегия или които не пребивават в
Норвегия, но изпълняват определени условия по отношение на предишни
осигурителни периоди и т.н., могат да кандидатстват за доброволно осигуряване.
Основният размер
Много обезщетения от Националната осигурителна схема се определят спрямо
основен размер. Този размер се преразглежда всяка година чрез кралски указ в
сила от 1 май, за отчитане на промени в общите нива на доходите. Основният
размер възлизаше на 82 122 NOK (10 842 €) на 1 май 2012 г.

Организация на социалната закрила
Предоставянето на обезщетения по всички клонове (в това число семейни помощи
и парично обезщетение за родители с малки деца), с изключение на
здравеопазването, се ръководи от Администрацията по труда и благосъстоянието
(Arbeids- og velferdsetaten), държавна публична администрация, оглавена от
Дирекцията по труда и благосъстоянието (Arbeids- og velferdsdirektoratet).
Администрацията по труда и благосъстоянието също се занимава с изплащането
на помощи за деца.
На регионално равнище има 19 окръжни офиса на NAV (NAV fylkeskontorer),
включително центрове за работни места (NAV Arbeidslivssentre), създадени за
подпомагане на намаляването на отсъствието от работа поради болест и
насърчаване на включването в активния трудов живот на по-възрастни работници
и хора с увреждания. На местно равнище службата на NAV (NAV-kontoret) (45
отдела), оперативна служба, предоставя цял набор от интегрирани услуги на
социално осигуряване, а също и социално финансово подпомагане. Националната
служба на NAV за социално осигуряване в чужбина (NAV Internasjonalt) се
занимава с отделни случаи, засягащи осигурени лица и бенефициери в чужбина, с
изключение на отделни случаи, засягащи пенсии за старост или пенсии за
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преживели лица, които се управляват от Пенсионна служба NAV Осло (NAV
Pensjon Oslo).
Възстановяването на разходи, свързани със здравеопазване, се администрира от
Дирекцията по здравеопазване (Helsedirektoratet) в рамките на Министерството на
здравеопазването и услугите за грижи. Администрацията по икономика на
здравето (Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)) се занимава с отделните случаи,
свързани със здравеопазване. HELFO е съставена от основен офис и шест
регионални офиса, като нейният офис в Осло включва отдел (HELFO Utland),
който се занимава със случаи, произхождащи от чужбина , освен индивидуални
случаи, касаещи пенсия за старост и пенсия за преживели лица, които се
администрират от NAV Пенсии Осло (NAV Pensjon Oslo) .
Министерството на труда (Arbeidsdepartementet) е отговорно за цялостното
функциониране на Администрацията по труда и благосъстоянието и за повечето
клонове на социалната сигурност, Министерството на здравеопазването и
услугите за грижи (Helse- og omsorgsdepartementet) е отговорно за здравните
услуги, а Министерството на децата, равенството и социалното приобщаване
(Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) е отговорно за семейните
помощи, паричните обезщетения за грижи за малки деца, паричните обезщетения
за майчинство и за изплащането на помощи за деца (с изключение на
възстановяването на плащания).
Предоставянето на здравни грижи извън болници е предимно общинска
отговорност, докато болничното лечение обикновено е отговорност на държавата
чрез четири регионални здравни учреждения. И двете се финансират главно от
данъци.
Социалното подпомагане не попада в обхвата на националното осигуряване.
Централно погледнато, то попада под отговорността на Министерството на труда,
но неговата финансова тежест пада върху общините. Предоставянето на помощи
за издръжка (stønad til livsopphold) е интегрирана част от цялата гама услуги,
предоставяни от службите на NAV.

Финансиране
Националната осигурителна схема е частично финансирана от социалноосигурителни вноски, от работодатели и осигурените лица, и частично от данъци.
Вноските от работодатели и самостоятелно заети лица се изчисляват въз основа
на брутния доход от заетост.
Размерът на вноските за служители е 7,8 процента от дохода за пенсия (брутното
възнаграждение). Размерът на вноските за самостоятелно заетите лица е 11,0
процента от дохода за пенсия (от самостоятелна заетост). Размерът на вноските за
други видове лични доходи (пенсии и т.н.) е 4,7 %.
Вноските на работодателя се оценяват като процент от изплатените надници. Като
общо правило, размерът на вноската на работодателя е 14,1 процента. Въпреки
това се прилагат по-ниски проценти, ако предприятията са създадени в
определени части на държавата или са в рамките на определени клонове.
Социалното подпомагане се финансира от данъци.
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Глава II: Здравни грижи
Кога имате право на здравни грижи?
Всички пребиваващи имат право на здравни грижи. Това право не подлежи на
квалифициращ период.

Какво е покритието?
Болнични грижи
Няма задължения за споделяне на разходите за пациенти, приети в болница. Това
важи и за лекарства.
За амбулаторни отделения в болници се прилагат нормалните задължения за
споделяне на разходи, вж. по-долу („Други медицински грижи“).
При лечение в частна клиника, която няма договор с обществената система за
здравеопазване, пациентът поема всичките разходи сам/сама.
Други медицински грижи
Консултация с лекар
За стандартна консултация с общопрактикуващ лекар, пациентът заплаща 136
NOK (18 €), а за консултация със специалист – 307 NOK (41 €).
Фармацевтични продукти
За не толкова важни лекарства пациентът заплаща пълната цена, дори когато те
са предписани от лекар. При някои условия е възможно възстановяване на 90
процента от годишните разходи, надвишаващи 1634 NOK (€ 216).
За предписани лекарства от списъка с важни лекарства, пациентът заплаща 38
процента от разходите до таван от 520 NOK (€ 69) за всеки 3-месечен период на
употреба.
Зъболекарски услуги
Децата на възраст до 20 години имат право на публични основни зъболекарски
услуги, които са безплатни до 18-годишна възраст и подлежат на ограничена
такса за останалите 2 години. Ортодонтно лечение може да бъде платено изцяло
или частично според сериозността на състоянието. При възрастните, покритието
за зъболекарски услуги е много ограничено.
Тавани и освобождавания от споделяне на разходите
Парламентът установява таван за споделяне на разходите от пациенти всяка
година (1980 NOK (261 €) за 2012). Тази лична вноска се прилага за всички
средства, изхарчени за лечение от лекари и психолози, за важни или скъпи
лекарства и за транспортни разходи, свързани с преглед и лечение. След като
таванът бъде достигнат, на пациента се издава карта, която му дава право на
безплатно лечение и обезщетения за остатъка от календарната година.
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Втори таван за споделяне за разходите се прилага за физиотерапия, зъболекарско
лечение, което отговаря на условията за възстановяване, такси за настаняване в
центрове по рехабилитация и лечение в чужбина. Този таван също се установява
всяка година от Парламента (2560 NOK (338 €) за 2012 г.)
Децата на възраст под 16 години са напълно освободени от такси. Прилагат се
специални освобождавания от задълженията за споделяне на разходи за
ограничен брой заболявания и групи пациенти. Няма задължения в случай на
трудова злополука или болест.

Как се осъществява достъпът до здравни грижи?
Всички жители са индивидуално регистрирани при редовен основен лекар по
техен собствен избор, когато е възможно. Всяко лице може да смени този редовен
основен лекар до два пъти годишно.
Достъпът до специализирани грижи е предмет на клинична пътека от редовния
основен лекар. Ако се консултирате със специалист директно, вие трябва да
заплатите по-високи такси за споделяне на разходи, а специалистът може да
получи по-ниско възстановяване на разходи.
Пациентът плаща таксите по споделянето на разходи директно на лекаря. При
частни практикуващи лекари, частта, покрита от националното осигуряване, се
плаща в полза на осигурения.
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Глава III: Парични обезщетения за болест
Кога имате право на парични обезщетения за болест?
Активното население (служители и самостоятелно заети лица) е задължително
осигурено за парични обезщетения за болест.
Едно осигурено лице, което има годишни доходи в размер на поне половината от
основния размер (41 061 NOK (5421 €)) има право на парични обезщетения за
болест, ако е неработоспособно поради болест (ограничението за доходите не се
прилага за периода, през който обезщетенията се изплащат от работодателя).
Като общо правило професионалната дейност трябва да е продължила за поне 4
седмици.
За обезщетения за рехабилитация виж частта за инвалидност.

Какво е покритието?
Ако сте наети на работа, дневното парично обезщетение се изчислява въз основа
на вашия доход преди да се разболеете. Ако сте самостоятелно заето лице,
дневното парично обезщетение се изчислява въз основа на дохода от
самостоятелна заетост.
Паричното обезщетение за служители възлиза на 100 процента от дохода за
пенсия и се изплаща от първия ден на болничните за период от 260 дни (52
седмици). Доходи, надвишаващи шест пъти основния размер 492 732 NOK (65 051
€))не се вземат предвид.
Паричните обезщетения в случай на болест се изплащат от работодателя за
първите 16 дни и от Националната осигурителна схема след това. По време на
периода, през който се изплащат дневни парични обезщетения, не се изисква
минимално ниво на дохода.
Самостоятелно заетите лица получават обезщетения за болест, съответстващи на
65 процента от дохода за пенсия от 17-ия ден на болестта за период от 248 дни. С
доброволно плащане на по-висок размер вноски, самостоятелно заетите лица
могат да получават обезщетения за болест, съответстващи на 65 процента от
дохода за пенсия от първия ден на болестта, или 100 процента от 17-ия ден, или
100 процента от първия ден на болестта.

Как се осъществява достъпът до парични обезщетения за болест?
Заявлението се подава директно до работодателя, който е отговорен за
изплащането на паричното обезщетение за болест (sykepenger за до 16 дни. Ако
работодателят продължи да изплаща заплата отвъд този период, паричното
обезщетение за болест се изплаща на работодателя.
Неработоспособността трябва да бъде удостоверена от лекар. Служителите имат
право да предоставят на своя работодател известие за неработоспособност
поради болест за до три календарни дни наведнъж.
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Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство
Кога имате право на обезщетения за майчинство или бащинство?
Обезщетения в натура
Всички пребиваващи лица имат право на безплатни услуги за майчинство и
болнични грижи (има освобождаване от задълженията за споделяне на разходи,
когато те по принцип съществуват: виж частта за здравеопазване. Това право не
подлежи на квалифициращ период.
Родителско обезщетение
Когато предстои раждане, осигурените родители, които са били с платена заетост
за шест от десетте месеца, предхождащи началото на периода на платен отпуск,
имат право на дневни парични обезщетения.
Парично обезщетение за бременност
Служителите жени и самостоятелно заетите жени, които са законово задължени
да прекратят работа преди раждане поради опасни условия на труд или опасна
среда, имат право на платен отпуск от момента, в който спрат да работят, без
засягане на правото на платен отпуск след раждане.
Помощ за майчинство
Пребиваващите в Люксембург майки, които не извършват трудова дейност, имат
право на помощ за майчинство.
Обезщетения за осиновяване
Обезщетения, подобни на родителското обезщетение и помощта за майчинство, се
изплащат на родители, които осиновят дете.

Какво е покритието?
Обезщетение за отглеждане на дете
Обезщетението за отглеждане на дете е равно на паричните обезщетения за
болест (100 процента от покритите доходи) и се изплаща за 47 седмици. Ако
новата майка желае, тя може да заяви по-продължителен период на платен отпуск
от 57 седмици, но при по-нисък размер на обезщетението (80 процента от
покритите доходи).
Три седмици от периода на обезщетението трябва да се използват от майката
преди раждане. Обезщетения се изплащат от 12 седмици преди раждане.
Майката трябва да вземе поне шест седмици отпуск непосредствено след
раждане. Ако майката възобнови работа преди изтичане на периода на платен
отпуск по майчинство, бащата има право на дневни парични обезщетения за
оставащия период. Дванадесет седмици от общия период на дневни парични
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обезщетения са запазени за бащата. За да получава това обезщетение, бащата
трябва да стои вкъщи, за да се грижи за детето. Условието, че трябва да е налице
предхождащ период на работа, също трябва да е изпълнено от бащата.
Осигурените бащи също имат право на дневни парични обезщетения при раждане
на дете, въз основа на техните собствени доходи, независимо от това дали
майката отговаря на условията, при условие, че тя започва работа или
образование след раждането, а бащата поема дневните грижи за детето или
майката е неспособна да се грижи за детето по здравословни причини. При такива
случаи периодът на платен отпуск е 38 или 48 седмици, съответно. Ако майката
получава обезщетения за инвалидност, бащата може да получава дневни парични
обезщетения за 12 седмици независимо от здравословното състояние на майката и
нейния трудов и образователен статут.
В случай на раждане на повече от едно дете, родителите имат право на пълни
дневни парични обезщетения за пет допълнителни седмици (или седем седмици
при намален размер) за всяко допълнително дете.
Парично обезщетение за бременност
Размерът на паричното обезщетение за бременност (svangerskapspenger) е равен
на размера на паричното обезщетение за болест.
Помощ за майчинство
Помощта за майчинство се изплаща като еднократна парична сума в размер на
35 263 NOK (€ 4655).
Ако родителското обезщетение за пълния период е по-ниско от помощта за
майчинство, родителското обезщетение ще бъде увеличено с разликата.
Осиновяване
Родители, които осиновят дете на възраст под 15 години, имат
парични обезщетения за 44 седмици. Те ще бъдат в същия
предоставят при същите условия като паричното обезщетение за
може да бъде разширен до 54 седмици при намален размер
покритите доходи).

право на дневни
размер и ще се
болест. Периодът
(80 процента от

Помощ за осиновяване се изплаща в същия размер като помощ за майчинство.
Специална схема за непълен работен ден
Служители, които раждат или осиновяват деца, имат възможност да получават
частични родителски обезщетения или обезщетения за осиновяване в комбинация
с намалено работно време.
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Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и
бащинство?
Заявленията за обезщетения следва да се подават в Службата на NAV по
местожителство, място на престой или месторабота.
За обезщетения в натура, виж Частта за здравеопазването.
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Глава V: Обезщетения за инвалидност
Кога имате право на обезщетения за инвалидност?
Пенсия за инвалидност
Пенсията за инвалидност се състои от основна пенсия и допълнителна пенсия
(както при пенсията за старост (старите правила), вж.), и/или специална добавка
(Særtillegg), която се предоставя, ако сте осигурени, но имате или много ниска
пенсия, или не получавате допълнителна пенсия.
Лице на възраст между 18 и 67 години, чиято работоспособност да генерират
доходи е трайно намалена с поне 50 процента поради заболяване, злополука или
увреждане, има право на пенсия за инвалидност, ако е било осигурено за поне
три години непосредствено преди увреждането.
Тригодишния квалифициращ период не се прилага при определени обстоятелства,
например ако едно осигурено лице с увреждане може да получи правото на
пенсия една година след като е било осигурено за последно, при условие, че то
не е било извън схемата за повече от общо пет години след 16-годишна възраст.
Като допълнително условие за допълнителната пенсия, на лицето трябва да са
начислени точки за пенсия за три години.
Помощ за оценка на работата
Помощ за оценка на работата (Arbeidsavklaringspenger) (заменяща помощта за
рехабилитация, обезщетенията по време на професионална преквалификация и
обезщетението за временно увреждане) се предоставя на осигурени лица, чиято
работоспособност е намалена с поне 50 процента поради заболяване, злополука
или увреждане.
Осигурените лица на възраст между 18 и 67 години имат право на помощ за
оценка на работата, ако пребивава в Норвегия и са били осигурени за три години
непосредствено преди заявяването на обезщетението. Осигурителен период от
една година е достатъчен, ако заявителят е бил физически и умствено способен
да извършва нормална работа по време на тази година.
Помощта за оценка на работата е предназначена да компенсира доходите на
дадено лице по време на периода на рехабилитация след изтичане на периода на
право на парични обезщетения за болест. Обезщетението се предоставя, ако
осигуреното лице преминава активно лечение или професионални мерки, или е
опитало такива мерки, ако все още се счита за имащо възможност да бъде наето
на работа и е следвано от Службата на NAV. Обезщетение също се предоставя,
например, по време на периоди на изчакване преди започване на лечение/мерки
за рехабилитация, и след завършено лечение/рехабилитация преди намиране на
подходяща работа.
При условие, че обезщетението е необходимо, за да се даде възможност на
лицето да се върне на работа, то може да предоставя за период от до четири
години. Възможно е удължаване при специфични обстоятелства.
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Допълнителни помощи могат да се предоставят с цел пълно или частично
компенсиране за разходи, претърпени във връзка с професионални мерки.
Основно обезщетение
Основното обезщетение (Grunnstønad) има за цел да покрие допълнителните
разходи поради трайно заболяване, злополука или деформация.
Обезщетение за придружаване
Обезщетението за придружаване (Hjelpestønad) има за цел да покрие
необходимостта от специално внимание или сестрински грижи от неформално
обгрижващо лице.

Какво е покритието?
Пенсия за инвалидност
Бъдещите осигурителни периоди и бъдещите точки за пенсия до годината, в която
лицето достига 66-годишна възраст, се вземат предвид. Прилагат се ограничения
в случай на предишни периоди в чужбина. Бъдещите точки за пенсия се
изчисляват на база доходите преди настъпване на увреждането. В противен случай
основните и допълнителните пенсии се изчисляват по същия начин като пенсиите за
старост съгласно старите правила. За несключил брак пенсионер или пенсионер,
чийто съпруг не е пенсионер към националното осигуряване специалната добавка се
равнява на основния размер.
Специални, по-благоприятни правила се прилагат за изчисляването на
допълнителна пенсия за лица, родени с увреждания, или които са получили
увреждания преди 26-годишна възраст. Тези обезщетения са обезщетения без
заплащане на вноски, финансирани от държавни помощи.
В случай на частично увреждане, пенсията се намалява пропорционално.
Добавка в размер на до 50 процента от основната пенсия на пенсионера се
предоставя, при определени условия, на съпруг/съпруга на издръжка. Добавка в
размер на до 40 процента от основния размер може да се предостави при някои
условия за всяко дете на издръжка на възраст под 18 години.
Помощ за оценка на работата
Помощта се изплаща в минимален размер от два пъти основния размер, или в
размер на 66 процента от доходите от работа, до шест пъти основния размер за
предходната година. Ако резултатът е по-благоприятен, като алтернатива се
взема средната стойност от дохода за предишните три години. Освен това,
добавка за дете в размер на 27 NOK (3,56 €) се предоставя за всяко дете на
издръжка на възраст под 18 години. Добавката се изплаща пет дни в седмицата.
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Основно обезщетение
Основното обезщетение се изплаща в шест различни размера според нивото на
допълнителните разходи, вариращи от 7572 NOK (€ 1000) до 37 860 NOK (€ 4998)
на година.
Обезщетение за придружаване
Стандартният размер на обезщетението за придружаване е 13 572 NOK (€ 1792).
За дете с увреждания на възраст под 18 години, обезщетението може да се
изплаща в три различни по-високи размера, до 81 432 NOK (€ 10 751).

Как се осъществява достъпът до обезщетения за инвалидност?
Заявленията за обезщетения следва да се подават в Службата на NAV по
местожителство, място на престой или месторабота.
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Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост
Кога имате право на обезщетения за старост?
Правилата относно пенсиите за старост са преразгледани. Независимо от старите
или новите правила, от 1 януари 2011 г. е въведен гъвкаво начин за теглене на
пенсии за старост от 62 годишна възраст (специални изисквания относно
равнището на пенсионните спестявания) и корекции относно продължителността
на живота за всички нови лица, които получават пенсия за старост. Пенсията
може да бъде изтеглена напълно или на части (20%, 40%, 50%, 60% или 80%),
като може да се съчетава трудов доход с пенсия, без от това да произтичат
удръжки от пенсията.
Пенсията за старост се състои от основна пенсия въз основа на пребиваване,
допълнителна пенсия въз основа на доходи и минимална пенсия (старите правила
за лицата, родени преди 1954 г.) и пенсия въз основа на доходите, и гарантирана
пенсия (нови правила за лицата, родени през 1963 г. и след това). Лицата,
родени между 1954 г. и 1962 г. ще получат пенсия, пропорционално изчислена
според старите и новите правила.
Основна пенсия
Хората, които са били осигурени за общ период от три години между 16-годишна
възраст и годината на техния 66-и рожден ден, имат право на основна пенсия.
Основната пенсия (Grunnpensjon) се предоставя независимо от размера на
предишни доходи или платени вноски. При все това, за да я получавате в пълен
размер, вие трябва да сте били осигурени за 40 години (т.е. да сте пребивавали).
За по-кратки периоди пенсията се намалява пропорционално.
Допълнителна пенсия
За допълнителна пенсия (Tilleggspensjon), трябва да се начислят точки за пенсия
за три календарни години, а пълна допълнителна пенсия изисква начисляването
на точки за пенсия за 40 календарни години. Ако броят на годините на пенсионно
осигуряване е по-малък от 40, пенсията се намалява пропорционално.
Точките за пенсия се начисляват от годината, в която осигуреното лице навърши
17 години, до годината, в която навършва 75. Не се начисляват точки за пенсия
за професионално активните с годишни доходи под основния размер от 82 122
NOK (10 842 €).
Минимална пенсия
Ако сте осигурени, но нямате или имате много ниска допълнителна пенсия, вие
имате право на минимална пенсия (Minste pensjonsnivå)
от Националната
осигурителна схема. Минимална пенсия в пълен размер се изплаща, ако
осигурителният период е поне 40 години. Минималната пенсия се намалява
пропорционално, ако периодът е по-кратък.
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Пенсия въз основа на доходите
Пенсията въз основа на доходите (Inntektspensjon) е базирана на натрупани
пенсионни спестявания, отразяващи доходите през целия живот.
Гарантирана пенсия
Лицата, които са осигурявани за общ период от три години между 16 годишна
възраст и навършването на 66-тия си рожден ден, имат право на гарантирана
пенсия. Пенсионер, който е осигуряван за пълни 40 години, има право на пълна
гарантирана пенсия. Гарантираната пенсия се намалява пропорционално в случай
на по-кратък период.

Какво е покритието?
Основна пенсия
За несемеен пенсионер, или пенсионер, чийто съпруг/съпруга не е пенсионер в
рамките на националното осигуряване, основната пенсия в пълен размер възлиза
на основния размер за тази година (82 122 NOK (10 842 €) към 1 май 2012 г.).
Добавка в размер на до 20 % процента от минималната пенсия се предоставя, при
определени условия, на съпруг/съпруга на издръжка. Добавка в размер на до
25 % процента от минималната пенсия може да се предостави при някои условия
за всяко дете на издръжка на възраст под 18 години.
Ако и двамата съпрузи са пенсионери, основната пенсия в пълен размер е 85
процента от основния размер за всеки от тях. Същото важи за лица, живеещи в
едно домакинство, които са имали брак помежду си или имат общи деца.
Допълнителна пенсия
Допълнителната пенсия се изчислява използвайки 20-те години с най-високи
точки за пенсия. Размерът зависи от броя на годините на пенсионно осигуряване
и от годишните точки за пенсия. Най-високата възможна пенсия на 67 годишна
възраст за самотен пенсионер с всички негови осигурителни периоди в системата
както е от 1992 г. (и считайки основния размер от 1 май 2012 г.) е 323 561 NOK
(42 717 €)е на година преди корекцията относно продължителността на живота.
Минимална пенсия
За несемеен пенсионер, който е осигуряван най-малко за 40 години въз основа
само на пребиваване, годишната минимална пенсия е 162 615 NOK (21 469 €)
към 1 май 2011 г. Минималната пенсия се определя с няколко размера в
зависимост от семейното положение и дохода на съпруга (съпругата)/
извънбрачния партньор.
Пенсия въз основа на доходите
Пенсионните спестявания се натрупват с 18,1 % от годишния доход за пенсия до
максимум 7,1 пъти по средния основен размер от годината, в която осигуреното
лице достигне 13 годишна възраст до навършване на 75 годишна възраст.
Пенсията въз основа на доходите се определя въз основа на пенсионните
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спестявания в момента на получаване, възрастта и оставащата продължителност
на живота, когато лицето започне да получава пенсия.
Гарантирана пенсия
Гарантираната пенсия се предоставя в два различни размера в зависимост от
семейното положение и доходите на съпруга (съпругата)/ извънбрачния партньор.
Гарантираната пенсия се определя въз основа на осигурителния период и зависи
както от предишните доходи, така и от платените вноски.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост?
Заявленията за обезщетения следва да се подават в Службата на NAV по
местожителство, място на престой или месторабота.
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Глава VII: Обезщетения за преживели лица
Кога имате право на обезщетения за преживяло лице?
Обезщетения за преживял съпруг
Преживял съпруг (или живеещо в същото домакинство лице, което е имало брак
или деца с починалото лице, или преживял регистриран партньор) на възраст под
67 години има право на пенсионни обезщетения, ако е осигурено и починалото
лице е било осигурено и работоспособно за поне три години непосредствено
преди смъртта. Преживелият съпруг/съпруга също има право на обезщетения, ако
починалото лице е получавало пенсия за период от поне три години преди
неговата смърт. Ако починалото лице е получавало допълнителна пенсия,
преживелият съпруг/съпруга не трябва да е осигурен/а. В този случай също се
предоставя съответстваща основна пенсия. Ако нито преживялото, нито
починалото лице е пребивавало в Норвегия за поне 20 години, условието, че
преживялото лице трябва да е осигурено за предоставяне на основна пенсия също
се отменя.
Наследствена пенсия се предоставя на преживял съпруг/съпруга и т.н., ако
бракът е продължил пет години или преживелият има или преди е имал деца с
починалия или полага грижи за децата на починалото лице и продължителността
на брака в допълнение към периода на грижи след смъртта е поне пет години.
Бивш съпруг, който не е сключил нов брак към момента на смъртта на бившия
съпруг, има право на обезщетения съгласно същите правила, при условие, че
смъртта настъпва в рамките на пет години след развода и бракът е продължил
поне 25 години, или 15 години, ако има родени от брака деца. Обезщетенията се
прекратяват, ако бенефициерът сключи нов брак.
Пенсия за деца
Дете под 18 години, което е осигурено и има право на пенсионни обезщетения,
получава пенсия за дете (barnepensjon), ако един или двамата родители са
починали и починалите са имали възможност да работят и са били осигурени три
години непосредствено преди смъртта. Преживялото дете също има право на
обезщетения, ако починалото лице е получавало пенсия за период поне три
години непосредствено преди смъртта. Условието за осигуряване не се прилага,
ако починалото лице е придобило право на допълнителна пенсия или един или
двамата родители са пребивавали в Норвегия в продължение на 20 години.
Учащите деца получават пенсия до 20-годишна възраст, ако и двамата родители
са починали.

Какво е покритието?
Обезщетения за преживял съпруг
Наследствената пенсия се състои от основна пенсия и допълнителна пенсия.
Допълнителната пенсия съответства на 55 процента от правата на починалото
лице на допълнителна пенсия за старост или увреждане. Предоставя се специална
добавка като за пенсии за увреждане.
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Ако починалото лице, поради продължителността на осигурителния период, е
щяло да получи или е получавало намалена основна пенсия, основната
наследствена пенсия се намалява пропорционално.
Наследствената пенсия подлежи на проверка на доходите. Ако преживелият съпруг
вече има или може да се очаква да има годишен доход, надвишаващ 50 процента
от основния размер, пенсията ще се равнява на разликата между пенсия в пълен
размер и 40 процента от излишния доход.
Преходно обезщетение се предоставя на преживял съпруг, който няма право на
наследствена пенсия и временно не е в състояние да се издържа от труд.
Преходното
обезщетение
се
определя
според
същите
правила
като
наследствената пенсия.
Преживял съпруг може също да има право на обезщетение за грижи за деца.
Когато преживял съпруг трябва да се премести, за да си намери работа, се
предоставят помощи за покриване на разходите по преместване.
Обезщетение за образование, обезщетение за грижи за деца и помощи за
покриване на разходи по преместване могат да се предоставят, ако починалото
лице не е изпълнило изискването за три години осигуряване непосредствено
преди осигурителния случай, при условие, че преживялото лице е осигурено и
има право на пенсионни обезщетения.
Пенсия за деца
Ако единият родител е починал, пълният размер на годишната пенсия за дете за
първото дете се равнява на 40 процента от основния размер, и 25 процента от
основния размер за всяко следващо дете.
Ако и двамата родители са починали, първото дете получава пенсия за дете,
равна на наследствената пенсия, която би била изплащана на родителя, който е
имал право на най-високата пенсия. Пълният размер на пенсията за дете за
второто дете се равнява на 40 процента от основния размер, и 25 процента от
основния размер за всяко следващо дете.
Когато има две или повече деца, пенсиите се събират и се разделят поравно
между децата.
Пенсия за дете се предоставя в намален размер в съответствие с намаляването,
на което би подлежала евентуална основна пенсия за преживял съпруг поради
непълни осигурителни периоди.
Помощ при смърт
Еднократна парична сума с проверка на доходите в размер на максимум 20
652 NOK (2727 €) може да бъде предоставена от Националната осигурителна
схема в случай на смърт, за покриване на разходите, свързани с погребение. Това
обезщетение не подлежи на проверка на доходите, ако починалото лице е било на
възраст под 18 години.
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Как се осъществява достъпът до обезщетения за преживяло лице?
Заявленията за обезщетения следва да се подават в Службата на NAV по
постоянен адрес, местопребиваване или месторабота.
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Глава VIII: Обезщетения при трудови злополуки и
професионални болести
Кога имате право на обезщетения?
Всички служители са покрити от пълно компенсиране за загуба на доходи и
разходи чрез двустъпна система:
▪ пълната гама обезщетения на Националната осигурителна схема (folketrygden)
с по-благоприятни разпоредби в определени отношения. Освен за
служителите, тази схема се прилага също за риболовци (дори когато са
самостоятелно заети), лица във военна служба, студенти и стажанти;
▪ задължително
осигуряване
за
професионални
заболявания
(yrkesskadeforsikring), администрирано от частни осигурителни дружества, с
индивидуални компенсации и/или еднократни парични обезщетения за
покриване на загуба на приходи и на разходи, които не са компенсирани от
Националната осигурителна схема.
И двете стъпки предлагат компенсация за неикономически загуби (ménerstatning).
Самостоятелно заетите лица могат да се осигуряват доброволно в Националната
осигурителна схема, ако не подлежат на задължително осигуряване в
съответствие с разпоредбите, прилагащи се за специфични групи самостоятелно
заети лица.

Какво е покритието?
Национална осигурителна схема
Общите правила, приложими за медицинско лечение, парични обезщетения за
болест, обезщетения/пенсии за увреждания, обезщетения/пенсии за преживели
лица и т.н., също могат да се прилагат. Бенефициерът има право на такива
обезщетения, макар и при по-благоприятни условия, както е посочено по-долу.
Що се отнася до пенсиите, обезщетенията не се намаляват поради липса на
осигурителни периоди (недостатъчни доходи или неизпълнени периоди на
изчакване), а винаги се предоставят в пълен размер.
Пенсия за инвалидност може да се предостави дори ако работоспособността не е
била намалена с повече от 30 процента (обратно на общото правило за
минимално намаление с 50 процента), и т.н.
Пенсия за вдовец/вдовица се предоставя независимо от продължителността на
брака и може също да се предостави на лице, което не е имало брак и не е
съжителствало с починалото лице, при условие, че то е било издържано от
починалото лице и полага грижи за децата на починалото лице. Пенсия за деца
може да се предоставя докато детето навърши 21 години, ако все още е в процес
на образование (обикновено пенсията се предоставя до 18-годишна възраст, или
20, ако детето е загубило и двамата родители).
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Освен това, бенефициерът не трябва да допринася
здравеопазване, лекарства или медицински продукти.

за

разходите

за

Що се отнася до правото на парични обезщетения за болест, не се прилага период
на изчакване за трудови злополуки. Обезщетенията също обикновено следва да
се изчисляват по най-благоприятния начин, съответстващ поне на нивото на
доходите на бенефициера към момента на претърпяване на злополуката.
Бенефициерът също така може да получи компенсация за неикономическа загуба,
от максимум 75 процента от основния размер на година. Бенефициерът може да
избере да получи тази компенсация като еднократна парична сума.
Осигуряване за трудова злополука
В случай на временна и трайна неработоспособност, осигуряването за трудова
злополука допълва националните осигурителни обезщетения, както е необходимо
за гарантиране на пълна компенсация.
В случай, че трудовата злополука доведе до смъртта на осигуреното лице,
еднократни
парични
обезщетения
се
изплащат
на
преживелия
съпруг/съпруга/съжителстващи лица и на сираци, в зависимост от възрастта на
починалото лице или на детето, съответно.

Как се осъществява достъпът до обезщетения?
В рамките на Националната осигурителна схема, служителите трябва да уведомят
Администрацията по труда и благосъстоянието възможно най-бързо за случаи,
които могат да съставляват трудова злополука. Професионалният характер на
злополуката трябва да бъде признат от Администрацията по труда и
благосъстоянието.
Искове
за
компенсация
по
осигуряването
за
трудова
злополука
(yrkesskadeforsikring) трябва да се предявяват пред осигурителното дружество в
рамките на три години от края на календарната година, в която осигуреното лице
се е запознало със своя иск и е било в състояние да го представи.
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Глава IX: Семейни обезщетения
Кога имате право на семейни обезщетения?
Обезщетение за деца
Обезщетение за деца (barnetrygd) се предоставя за деца, които пребивават в
Норвегия и са на възраст под 18 години.
Парично обезщетение за семейства с малки деца
Парично обезщетение (kontantstøtte) се предоставя за деца, които пребивават в
Норвегия и са на възраст между една и три години. Най-важното условие за
получаване на пълния размер на паричното обезщетение е, че детето не трябва
да е в център за дневни грижи, който получава публична помощ.

Какво е покритието?
Обезщетение за деца
Обезщетението за деца се равнява на 970 NOK (€ 128) на месец и на дете. В найсеверните райони, включително Свалбард, се изплаща допълнителна добавка
(finnmarkstillegg/Svalbardtillegg) в размер на 320 NOK (€ 42) за всяко дете.
Самотните родители имат право на обезщетение за едно допълнително дете,
освен за това, което имат.
В допълнение към обикновените обезщетения за деца, добавки се предоставят за
безработни лица, пенсионери (с проверка на доходите) и сираци.
Парично обезщетение за семейства с малки деца
Размерът на паричното обезщетение за семейства с малки деца се различава в
зависимост от договореното време, през което се полагат грижи за детето в
субсидиран център за дневни грижи. Пълният размер се изплаща, ако детето не е
в такъв център за дневни грижи, и се прилагат намалени размери, ако детето е в
субсидиран център за дневни грижи за по-малко от 33 часа на седмица. Ако
договореното време в център за дневни грижи, който получава публична помощ,
надвишава 33 часа на седмица, право не се предоставя.
Други обезщетения
Обезщетение за грижи за дете се предоставя, докато някой друг трябва да полага
грижи за детето по време на работа или курсове на обучение. Размерът на
обезщетението е установен на 64 процента от действителните разходи за грижи
за детето до определен годишен таван. Ако доходите от работа надвишат шест
пъти основния размер, правото на обезщетение за грижи за дете се прекратява.
За родителски обезщетения и помощи за майчинство виж частта за семейни
обезщетения.
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Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения?
Заявленията за обезщетения следва да се подават в Службата на NAV по
местожителство, място на престой или месторабота.
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Глава X: Безработица
Кога имате право на обезщетения за безработица?
Ако сте безработни, вие може да получавате дневни парични обезщетения за
компенсиране на загубата на доходи поради безработица. Работните ви часове
трябва да са намалели с поне 50 процента в сравнение с предишното работно
време.
Предишно изкарван доход е условие за право на дневни парични обезщетения.
Трябва да сте имали доходи от работа в размер на поне 1,5 пъти основния размер
по време на предходната календарна година, или доходи от работа, равни поне на
три пъти основния размер за трите предходни календарни години.
Осигуреното лице трябва да е действителен кандидат за работа, т.е. да е
работоспособно и да е регистрирано в Службата на NAV. То също следва да е
налично в кратки срокове за всякакъв вид работа на пълен или непълен работен
ден, за която има физически и умствени способности, или мярка на пазара на
труда, във всяка част на Норвегия.
Хората, които не изпълняват напълно изискването за наличност поради
обстоятелства като възраст, здравословно състояние или задължения,
произтичащи в резултат от лица на издръжка, могат също да имат право на
обезщетения за безработица. Може да бъде наложен удължен период на
изчакване или пък обезщетенията могат да бъдат временно преустановени, ако
въпросното лице се сметне за безработно по негов личен избор, т.е. то е дало
предизвестие доброволно, отказало е да заеме подходяща длъжност, отказало е
да участва на пазара на труда или не е отишло в Службата на NAV, когато е било
повикано.

Какво е покритието?
Дневни парични обезщетения се предоставят, ако сте били безработни за три от
последните петнадесет дни и сте регистрирани в Службата на NAV.
Дневните парични обезщетения се изчисляват въз основа на доходите от работа и
доходите от дневни парични обезщетения по време на безработица, болест,
майчинство и осиновяване. Компенсацията за безработица обикновено се равнява
на около две-трети от предишния доход. Базата за изчисляване е доходът за
предходната календарна година или, когато е по-благоприятно, средният доход за
трите предходни календарни години. Максималната база на обезщетението е шест
пъти основния размер (492 732 NOK (65 051 €)). Размерът на обезщетението е
0,24 процента от базата за изчисляване на ден и се изплаща пет дни в седмицата.
Това обикновено ще доведе до годишна компенсация от 62,4 процента от базата
за изчисляване.
Добавка в размер на 17 NOK (2,24 €) на ден се предоставя за всяко дете на
издръжка на възраст под 18 години.
Добавка за отпуск се предоставя на бенефициенти, които са получили
обезщетения за повече от осем седмици по време на предходната календарна
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година. Тя се равнява на 9,5 процента от обезщетенията за безработица,
получени през тази година.
Периодът, през който можете да получавате обезщетения, зависи от предишните
доходи от работа. Ако вашите доходи от работа възлизат на поне два пъти
основния размер, периодът на обезщетението ще продължи 104 седмици (две
години).
Доходи, възлизащи на по-малко от два пъти основния размер, водят до период на
обезщетение от 52 седмици (1 година). След като първоначалният период на
обезщетението изтече, може незабавно да бъде предоставен последващ период,
при условие, че изискванията, свързани с предишните доходи, са изпълнени
отново.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица?
Заявленията за обезщетения за безработица следва да се подават в Службата на
NAV.
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Глава XI: Минимални средства
Кога имате право на обезщетения
средства?

във връзка с минимални

Социална финансова помощ
Социалната финансова помощ има за цел обезпечаване на издръжката на лица,
които не разполагат с достатъчно финансови средства за покриване на основни
нужди чрез работа или чрез подаване на финансови искове.
Няма изисквания за гражданство, но е необходимо законно пребиваване в
Норвегия, като също няма възрастови ограничения. На практика, обаче, помощта
рядко се предоставя индивидуално на деца под 18-годишна възраст, тъй като те
се считат за отговорност на своите родители.
Социалната финансова помощ подлежи на проверка на доходите; нейният размер
се намалява с всички видове доходи от работа или помощи за доходи, които може
да получавате. Възможно е да бъдете помолени да продадете активи или
недвижимо имущество, които не са необходими за издръжката на вас или вашето
семейство. Ако разходите по жилищно настаняване са непропорционално високи
и по-високи от тези, които можете да си позволите в дългосрочен план, може да
бъде наложено условието за намаляване на разходите за жилищно настаняване
чрез преместване в по-скромен апартамент/къща.
Освен това, трябва да търсите работа или да участвате в дейности, ориентирани
към работа (напр. курсове на обучение), които са подходящи за вашата ситуация.
Схема за допълнителна помощ
Всяко лице, което е достигнало пенсионна възраст и което постоянно пребивава в
Норвегия, отговаря на условията на схемата за допълнителна помощ. Целта на
тази схема е да предостави финансова помощ за по-възрастни лица с намалени
осигурителни периоди в рамките на общата Национална осигурителна схема.
По правило, общата социалноосигурителна схема покрива всички жители на
Норвегия. Въпреки това, тъй като се изискват 40 години пребиваване преди 67годишна възраст за получаване на пенсия въз основа на пребиваване в пълен
размер, тези, които са живели в Норвегия за по-кратък период, могат да не
отговорят на условията за пенсия, която да е достатъчна за издръжка. Схемата е
предназначена за гарантиране на минимални доходи (необходими средства за
издръжка) за хора, които са достигнали 67-годишна възраст и се оказват в
ситуация без достатъчна пенсия или други финансови средства, тъй като са
живели в Норвегия за по-малко от 40 години.
Помощта е предмет на строга проверка на доходите и ще бъде намалена, ако
лицето или съпругът/съпругата/съжителстващото лице има други доходи от работа
или от капиталови активи или норвежки или чуждестранни пенсии. Освен това,
самите капиталови активи и друго имущество по принцип могат да бъдат взети
предвид.
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Какво е покритието?
Социална финансова помощ
Няма фиксиран размер за минималното ниво на обезщетението. При все това,
обезщетението следва да бъде установено на ниво, което гарантира на заявителя
„достоен живот“ или „приличен минимум“.
Правителствени насоки набелязват разходите, за които следва да се предоставя
помощ, и установяват приемливи размери на помощта за издръжка. Обръща се
внимание на най-обикновените разходи от ежедневието: храни и напитки, дрехи
и обувки, хигиенни артикули, лиценз за телевизия, вестници, телефонни и
интернет разходи, разходи, свързани с участие в дейности през свободното време,
и
транспортни
разходи.
Разходи
за
жилищно
настаняване,
отопление/електричество и мебели не са включени, но се разглеждат според
конкретния случай.
Действителният размер на обезщетението се различава в зависимост от състава
на семейството, дохода на семейството и индивидуална преценка.
Социалната финансова помощ се предоставя за неограничена продължителност,
при условие, че условията се изпълняват.
Схема за допълнителна помощ
Максималният размер на помощта е установен на равнището на минималния
размер на социално-осигурителната пенсия.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за минимални
средства?
Социалната финансова помощ се администрира от Службата на NAV, в която
следва да се подаде заявление. Всеки случай се разглежда индивидуално.
Правото се установява въз основа на писмено заявление и придружаваща
документация.
Получателите на допълнителната помощ трябва да кандидатстват веднъж годишно
лично в Службата на NAV.
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Глава XII: Дългосрочни грижи
Кога имате право на дългосрочни грижи?
Обезщетения за дългосрочни грижи са достъпни за всички жители, при които е
установена нужда от дългосрочни грижи. Те не подлежат на проверка на
доходите, възрастови ограничения или квалифициращи периоди.
За да получава дългосрочни здравни услуги, пациентът трябва да има нужда от
„необходими здравни грижи“ отвън непосредствена помощ.
За да получава дългосрочни социални услуги, клиентът трябва да има специална
нужда от помощ поради болест, увреждане, възраст и т.н. Клиентът също трябва
да бъде напълно зависим от практическа или лична помощ за извършване на
обикновени дейности от ежедневието.
Парични обезщетения са достъпни за лица с увреждания, които имат нужда от
грижи (основно обезщетение и обезщетение за придружаване) и за някои
неформални обгрижващи лица (парично обезщетение по преценка).

Какво е покритието?
Обезщетения в натура
Дългосрочните здравни услуги се предоставят по домовете или под формата на
място в сестрински дом или апартамент за дневни или нощни грижи.
Дългосрочните социални услуги включват лична и практическа помощ вкъщи,
краткосрочни престои в сестрински домове като мярка за облекчаване за
семействата на пациенти, обгрижвани у дома, и грижи с настаняване за повъзрастни лица и лица с увреждания.
Парични обезщетения
Парични обезщетения се предоставят като допълнение към обезщетенията в
натура.
Парично обезщетение по преценка се изплаща от общината на неформално
обгрижващо лице, което полага „особено натоварващи грижи“. Местните органи
определят според конкретния случай дали обгрижващото лице полага „особено
натоварващи грижи“. Местните органи също така определят размера на
обезщетението.
Основно обезщетение и обезщетение за придружаване
Виж частта за инвалидност.
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Как се осъществява достъпът до дългосрочни грижи?
Трябва да се подаде заявление до местната община. Общината обикновено взема
решения по отношение на дългосрочни грижи въз основа на оценка от лекар
и/или друг квалифициран персонал (напр. физиотерапевти) за нуждите от услуги.
Домашните сестрински грижи и личната помощ са безплатни. Съществуват
ограничени такси за споделяне на разходи за други услуги по домовете. За
дългосрочни домашни сестрински грижи, пациентът трябва да заплати 75
процента от дохода между 6800 NOK (€ 898) и 82 122 NOK (10 842 €) и 85
процента от евентуалния доход над това ниво, до пълния размер на разходите по
домашни сестрински грижи.
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Приложение: Полезни адреси и интернет страници
По-подробна информация относно специалните условия и отделните обезщетения
за социална сигурност в Норвегия може да бъде получена от публичните
институти, управляващи системата за социално осигуряване.
За въпроси относно социалната сигурност, касаещи повече от една държава на
ЕС, можете да търсите връзка с институция в справочната служба на
институциите, поддържана от Европейската комисия и достъпна на адрес:
http://ec.europa.eu/social-security-directory.
Запитвания, касаещи последствията върху обезщетенията от осигуряване в две
или повече държави-членки, следва да се изпращат до:
Министерство на труда:
Arbeidsdepartementet
PB 8019 Dep.
0030 OSLO
http://www.ad.dep.no
Министерство на здравеопазването и услугите за грижи:
Helse- og Omsorgsdepartementet
PB 8011 Dep.
0030 OSLO
http://www.hod.dep.no
Министерство на децата, равенството и социалното приобщаване:
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartmentet
PB 8036 Dep.
0030 OSLO
http://www.bld.dep.no
Дирекция по труда и благосъстоянието:
Arbeids- og Velferdsdirektoratet
PB 5 St. Olavs plass
0130 OSLO
Tel.: +47 21 07 00 00
http://www.nav.no
Дирекция по здравеопазването
Helsedirektoratet
PB 7000 St Olavs plass
0130 Oslo
http://www.helsedirektoratet.no
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Национална служба на NAV за социално осигуряване в чужбина:
NAV Internasjonalt
PB 8138 Dep.
0033 OSLO
Tel.: +47 23 31 13 00
Fax: +47 23 31 13 01
E-mail: nav.internasjonalt@nav.no
http://www.nav.no
Пенсионна служба NAV Осло
NAV Pensjon Oslo
PB 6600 Etterstad
0607 OSLO
Tel: +47 55 55 33 34
Fax: +47 21 06 91 01
E-mail:nav.pensjon.oslo@nav.no
http://www.nav.no
Администрация по икономика на здравето
Регионална служба в Осло/международни въпроси
HELFO Utland
P.O Box 6721 Etterstad
N-0609 Oslo
http://www.helfo.no
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