
 
Информация за лично ползване      

                                                                                                  
ВАЖНИ УПЪТВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, 

В СЛУЧАЙ ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРАВОТО СИ НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОСНОВНИ НУЖДИ ЗА 
ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА (ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА II). 

 
Тези упътвания трябва да Ви предпазват от рискове и от това да Ви бъде нанесена щета, която 
може да настъпи поради правно предвидени последствия, в случай че не спазвате 
задълженията си.  
 
Активно съдействие  
Обезпечаването на основни нужди за търсещите работа предвижда, не само Вие като нуждаещ 
се от помощ работоспособен, но и Вашите близки, живеещи заедно с Вас в една общност от 
нуждаещи се, да изчерпват всички възможности за прекратяване или намаляване на нуждата от 
помощ.  
 
Като нуждаещ се от помощ работоспособен Вие сте длъжен да съдействате активно  във всички 
мерки за включването Ви в работа, като по-специално сключите споразумение за включване в 
работа. Споразумението предвижда между другото, какви усилия от Ваша страна е необходимо 
да положите за включването Ви в работа и под каква форма както и колко често сте длъжен да 
удостоверявате тези Ваши усилия за включване в работа.  
 
Допустимост на дадена работа / санкции 
Като получаващ обезщетение Вие сте длъжен според закона да приемете всяка работа, която 
сте в умствено, душевно и физическо състояние да извършвате (освен ако не Ви възпрепятства 
възпитанието на дете под три години или полагането на постоянни грижи за близък). Вие трябва 
също да имате готовност да приемете работа, която се заплаща под тарифата или под 
типичното за района обезщетение, докато на заплащането започне да се гледа като на 
неморално!  
 
Нарушения на задълженията, за които Вие не можете да изложите важна причина, имат 
чувствителни финансови последици! Така например се съкращава обезщетението на този, 
който отхвърля допустима работа или мероприятие за включване в работа или не полага 
собствeни усилия за търсене на работа, с 30 % и то за три месеца. При повторно нарушаване 
на задълженията тя се съкращава с 60 %. При следващо нарушаване на задълженията е 
възможно общото обезпечаване на основни нужди напълно да отпадне (вкл. на допълнителните 
нужди както и на обезщетенията за подслон и отопление)!  
 
Нуждаещи се от помощ работоспособни между 15 и 25 години, коити отхвърлят допустима 
работа или мероприятие за включване в работа или не полагат достатъчно собствени усилия за 
търсене на работно място, изобщо не получават парична помощ за обезпечаване на основни 
нужди в течение на три месеца или от подчинени системи за подсигуряване. Разходите за 
подслон и отопление се изплащат през това време само директно на наемодателя. При 
повторно нарушаване на задълженията отпадат и тези обезщетения. 
 
Подаване на молба 
Обезпечаване на основни нужди можете да получавате само след като подадете молба. 
Молбата  е валидна обратно до първо число на месеца. Това означава, че ако молбата се 
предаде напр. на 20.05., правото Ви на обезщетение се изчислява от 01.05.. Като дата на 
подаване на молбата се зачита основно денят, през който молбата е била връчена.  
 
Задължение за съдействие и съобщаване на настъпили промени 
За да може да бъде проверено и установено правото Ви на обезщетение, се разчита на Вашето 
съдeйствие. Вие трябва да посочите всички факти, които са от значение за обезщетението и 
които трябва да бъдат посочени във формуляра на молбата. Ако е необходима информация от 
трети лица, Вие трябва да дадете съгласието си за получаване на същата от тези лица. Ако са 
необходими доказателствени средства (свидетелства, служебни бележки), тогава Вие трябва да 
ги назовете или лично да ги представите.  
За времето, през което имате право на обезпечаване на основни нужди за търсещи работа, Вие 



сте длъжен при повикване да се обаждате лично, а при необходимост и да се явите на лекарски 
или психологичен преглед.  
 
 
Освен това Вие сте длъжен незабавно и без да Ви подканят да съобщавате всички промени, 
възникнали по-късно във връзка с дадените от Вас данни. Само така могат да се изплащат 
обезщетенията в правилен размер и да не се изплащат завишени суми. Това важи и тогава, 
когато настъпят промени, които могат да засягат с обратна дата обезщетението като напр. 
предоставянето на пенсия с обратна дата.  
Вие трябва незабавно да съобщите, ако  
 започнете трудова дейност – дори като частно лице или подпомагащ член на семейството. 

Не разчитайте на евентуални обещания на други лица да направят съобщение за това, че 
Вие сте започнал работа. Преди всичко Вие сте длъжен да направите това. Това важи и за 
Вашия съпруг(а)/партньор(ка) или друг член на общността от нуждаещи се; 

 Вие като работоспособен нуждаещ се от обезщетение заболеете и сте неработоспособен. 
Вие трябва да удостоверите неработоспособността както и предполагаемата й 
продължитерлност; 

 сте подал(а) молба или получавате майчински или подобни обезщетения; 
 сте подал(а) молба или получавате пенсия от всякакъв вид, особено пенсия за намалена 

работоспособност; 
 се промени адресът Ви. Това важи и за членовете на Вашата общност от нуждаещи се; 
 се променят разходите за Вашия подслон или отопление; 
 сключите брак или започнете съвместно съжителство, ако се разделите продължително с 

Вашия съпруг(а) или партньор(ка) или бракът Ви или съвместното Ви съжителство  
приключат; 

 се промени доходът или имуществото Ви или пък доходът или имуществото на съпруга(ата) 
или партньора(ката) Ви както и на членовете на общността от нуждаещи се; 

 на Вас или на съпруга(ата) Ви се начисли възвръщаемост от активи (напр. лихви, 
дивиденти) или се възстановят начислени данъци.  

 
Задължението за уведомяване трябва да бъде съблюдавано преди всичко от 
представителя на общността от нуждаещи се също и по отношение на другите й членове. 
 
Моля незабавно съобщавайте промените и следете данните Ви да са пълни и правилни. Във 
Ваш интерес особено е да съблюдавате задължението си за съдействие. Ако давате непълни 
или неверни данни или не съобщавате веднага или дори изобщо не съобщавате за настъпилите 
промени, трябва при необходимост не само да върнете изплатеното Ви неправилно 
обезщетение, но и се излагате на опасността да бъде заведено дело за извършено 
административно нарушение или наказателно дело, което ние бихме искали да Ви спестим. 
Злоупотребата с обезщетения се разкрива и упорито се преследва между другото и с помощта 
на модерни методи на електронната обработка на данни – както и в сътрудничество с други 
служби и институции - , за да се предпазват интересите на данъкоплатците.  
 
Преместване в ново жилище 
Ако възнамерявате да се преместите в ново жилище, се свържете с нас, за да не изпаднете в 
неизгодно положение. Това важи особено, когато не сте навършил 26 годишни! Без 
предваритеното съгласие на Трудовата борса (Jobcenter) за преместването или съответно за 
наемането на ново жилище Вие се излагате на опасност да не бъдат поети разходите Ви за 
преместване, наемане както и текущите разходи за подслон. 
  
Отсъствие от района 
Ако не получите от нас разрешение за напускане по време и място на своя район, това води 
преди всичко до пълна загуба на правото на обезщетение.  Към близкия по време и място район 
принадлежат всички места в близост до трудовата борса, от които Вие (или членовете на 
Вашата общност от нуждаещи се) сте в състояние при необходимост да достигате всекидневно 
борсата без излишни разходи (по правило времето за път да е по-малко от 2,5 часа). Ако 
планувате пребиваване извън района, се свържете предварително със служителя в трудовата 
борса, обработващ Вашата молба, за да получите съответното разрешение.  
 
     
 


