
(*)	 Член	64	от	Регламент	(ЕО)	№	883/2004,	и	член	55,	параграф	1	от	Регламент	(ЕО)	№	987/2009.
(**)	 Информация,	която	притежателят	предоставя	на	институцията,	когато	същата	не	е	известна	на	институцията.

2. ПЕРИОДИ, ЗА КОИТО ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗДАВАЩА    НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, МОЖЕ ДА ИЗПЛАЩА 

 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Притежателят има право на обезщетение за безработица от службата, която издава настоящия документ

2.1 От и или 2.2.1 до (дата)

или 2.2.2  за максимален срок от (дни)

По принцип обезщетение се изплаща, ако притежателят се регистрира в службата по заетостта в държавата-

членка, в която той/тя търси работа. 

2.3 най-късно до 

и може да продължи да бъде изплащано за посочения по-горе период, ако той/тя остане регистриран/а и подлежи 

на контрол от страна на държавата, в която той/тя търси работа,  през целия период. Обезщетения обаче могат 

да продължат да се изплащат само от посочената в клетка 2.1 дата за дните, за които е валидно правото на 

обезщетение за безработица съгласно законодателството на службата, която издава настоящия документ.

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

Можете да получавате обезщетение за безработица от институцията, която издава настоящия документ, до 

посочената в клетка 2 дата, ако:

• се местите в друга държава-членка, за да търсите работа.

• се регистрирате като лице, което търси работа, в службите по заетостта на тази държава, като спазвате 

нейните процедури за контрол.

• се регистрирате в срок от 7 дни (вж. клетка 2) от датата, на която сте спрели да сте на разположение на 

службата по заетостта в държавата, която сте напуснали. Ако се регистрирате след тази дата, Вашето 

обезщетение ще се изплаща едва от датата, на която се регистрирате. 

• продължавате да отговаряте на условията на държавата-членка, която сте напуснали.

• отговаряте на условията на държавата-членка, в която търсите работа
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1. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

1.1 Персонален идентификационен номер   Жена        Мъж

1.2 Фамилия

1.3 Име/на

1.4 Фамилия по рождение (**)

1.5 Дата на раждане 1.6 Гражданство

1.7 Място на раждане

Регламенти на ЕС 883/2004 и 987/2009 (*)

©Европейска комисия
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4. ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ПОПЪЛВА ФОРМУЛЯРА

4.1 Наименование

4.2 Улица, №

4.3 Град

4.4 Пощенски код 4.5 Код на държавата

4.6 Идентификационен номер на институцията

4.7 Служебен номер на факс

4.8 Служебен телефонен номер

4.9 Електронна поща

4.10 Дата

4.11 Подпис

 ПЕЧАТ

 

3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

3.1 УВЕДОМЯВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Службата по заетостта в държавата, в която търсите работа, трябва да уведоми незабавно службата, която е 

издала настоящия документ, за датата, на която сте се регистрирали за първи път на нейната територия, и за 

адреса Ви там.

3.2 ИЗПРАЩАНЕ НА ЕЖЕМЕСЕЧНИ СПРАВКИ

От службата по заетостта в държавата, в която търсите работа,

 3.2.1  се изисква

 3.2.2  не се изисква    да изпраща месечни справки на службата, която е издала настоящия документ

3.3 ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Изплащането на обезщетения може да бъде преустановено от държавата, която издава настоящия документ, 

при настъпване на някое от изброените по-долу обстоятелства. Службата по заетостта, в която търсите работа, 

незабавно трябва да уведоми държавата, която го издава, 

ако някое от следните обстоятелства се отнася за вас, както и от коя дата. Вие:

• започвате работа като наето лице или дейност като самостоятелно заето лице

• получавате приходи от дейност, различна от посочените по-горе

• отказвате предложение за работа или покана от службите по заетостта да се явите на интервю 

• отказвате да участвате в дейности за възстановяване на трудоспособност

• сте засегнат/а от неработоспособност

• не спазвате процедурите за контрол

• не се явявате в службите по заетостта 

• друго  

2/2

U2
Запазване на правото на обезщетение за безработица

Координация на сис темите за 
социална сигурнос т


