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Важни услуги на агенцията по заетостта (AMS) 
Правно основание: AlVG (Закон за осигуряване при безработица) 

 
Основни изисквания за да се регистрирате като търсещ работа чрез агенцията по заетостта (AMS), е да 

сте работоспособен, да желаете да работите и да сте безработен. 

Работоспособни са лица, който не са инвалиди или не са неработоспособни. 

Желаещ да работи, е всеки, който е готов да приеме разумна заетост по смисъла на закона за 
осигуряване при безработица AlVG, да се преквалифицира или да участва в програми и мерки за 

заетост и обучение. 

Безработен е всеки, който няма работа (нает или самостоятелно зает). 
Безработните лица трябва да са на разположение за работа с нормална работна седмица от най-малко 

20 часа. 

Лица със задължения за осигуряване на надзор върху деца до 10-годишна възраст или върху деца с 

увреждания трябва да са на разположение най-малко 16 часа на седмица. Въпреки това, те са длъжни 
колкото може по-бързо да намерят място в детска градина и след това да са на разположение за поне 

20 часа работа. 

Лицата, които получават обезщетения за отглеждане на дете, трябва да представят доказателства, 
че за детето са осигурени подходящи грижи. 

Гражданите на трети страни се нуждаят във всеки случай от разрешение за пребиваване, което 

позволява достъп до пазара на труда, гражданите на ЕС трябва да пребивават законно в страната. 
Всяко лице, регистрирано в агенцията по заетостта, получава споразумение за надзор, в което са 

посочени правата и задълженията към AMS. Тези споразумения са обвързващи, те определят кои 

дейности трябва да бъдат извършени до следващата среща с консултанта от AMS, как и колко често 

трябва да се поддържа контакт с AMS. 
 

а) Парични обезщетения от застраховката за безработица: обезщетение за безработица и социална 

помощ 
б.) Услуги за насърчаване на заетостта: надбавка за допълнително обучение, надбавка за частично 

пенсиониране, частична пенсия – удължено частично пенсиониране и надбавка за обучение на непълно 

работно време.  
в.) Специални помощи за възрастни хора: аванс за пенсия, преходна парична помощ 

г.) Специалнa помощ за лица със здравословни проблеми: надбавка за преквалификация 

 

Обезщетение за безработица 

Право на обезщетение за безработица има всеки, който може да докаже, че е работил за определен 

минимален период от време и който е на разположение на агенцията по заетостта. 

 

Права 

При подаване на молба за обезщетение за безработица за първи път: 52 седмици заетост, подлежащи 

на осигуряване за безработица през последните 2 години преди подаване на заявлението. 

При всяко следващо заявление за обезщетение за безработица: 28 седмици заетост, подлежащи на 
осигуряване за безработица, през последните 12 месеца. 

Безработни, които са под 25-годишна възраст: 26 седмици заетост, подлежащи на осигуряване за 

безработица, през последните 12 месеца. 
 

размер на обезщетението за безработица 

Обезщетението за безработица се състои от основна сума, семейни добавки и в определени случаи 
допълнителни суми.   

Основната сума е около 55% от дневния нетен доход. Нетният доход се изчислява от месечната брутна 

заплата за последните дванадесет календарни месеца на заетостта подлежаща на осигуряване за 

безработица (плюс допълнителни плащания), при липса на такива от други съхранени бази за вноски. 
Дневна семейна добавка от € 0,97 се полага за всяко дете, за което се получава семейна надбавка и за 



което се плаща издръжка, евентуално и за съпругата/съпруга, които нямат собствен доход. Ако 

основната сума е под компенсиращата добавка се полага допълнителна сума. 
От 45-годишна възраст не може да се изплаща по-ниско обезщетение за безработица от преди. 

Връзка към ръководството за обезщетения за безработица: 

https://www.ams.at/organisation/ams-eservices/online-ratgeber#wien  

 
Продължителност на обезщетението за безработица 

Минимална продължителност: 20 седмици 

30 седмици: ако преди подаване на заявлението за обезщетения за безработица сте били осигурени 
общо 3 години 

39 седмици: в случай на 6 години заетост, подлежаща на осигуряване за безработица през последните 

10 години, за безработни лица на 40 и повече години 

52 седмици: 9 години заетост, подлежаща на осигуряване за безработица през последните 15 

години за лица над 50 години 

 

продължаващи обезщетения 

Безработни лица, които не са заявили обезщетение за безработица за максимално допустимия 

период, могат да продължат да получават оставащото обезщетение за безработица в рамките на 5 

години (изчислено от последния ден на получаване) след прекъсването на получаването на 
обезщетението за безработица. Ако се придобие ново право за обезщетения за безработица, 

предишното не може да се използва до край. 

  
Прекъсване на обезщетенията за безработица 

 Правото на обезщетение за безработица се преустановява при получаване на обезщетение за болест, 

настаняване в санаториум, престой в чужбина, военна или гражданска служба, обезщетение за 

отглеждане на дете, обезщетение за отпуск. Изключение (снизхождение): По принцип не се получава 
обезщетение за безработица по време на престой (почивка, посещение на роднини) в чужбина. 

Въпреки това, при уважителни причини можете да продължите да получавате обезщетение за 

безработица за ограничен период от време - максимум 3 месеца - в зависимост от 
причината.  Уважителни причини са например, ако можете да докажете, че търсите работа в чужбина, 

чиракувате или има сериозни семейни причини, като например да присъствате на погребението на 

близък роднина и т.н. За да бъде изплатено обезщетението за безработица за периода на престоя ви в 

чужбина, трябва да подадете заявление за снизхождение в службата по заетостта, като посочите 
причините и предоставите евентуални доказателства. 

 

Помощи за безработица 

Тези помощи се предоставят на безработни лица, чието право на обезщетение за безработица е изтекло 

(в рамките на пет години след изчерпване на правото), които са на разположение за започване на 

работа и които имат нужда от финансова помощ. При проверка на финансовото положение се вземат 
предвид всички други съществуващи лични доходи.  От 1 юли 2018 г. доходите на партньора вече не 

се вземат предвид. Помощта за безработица възлиза на 92% или 95% от основния размер на 

обезщетението за безработица, ако основният размер не надвишава горната граница на 

компенсиращите добавки. Ако безработното лице е навършило 45 години, размера на помощта за 
безработица се основава на най-дългия период на отпуснато обезщетение за безработица. 

 

Надбавка за издръжка, допълнителни помощи за обучение 

Безработните лица могат да получават дневна надбавка за времето, през което участват в курс или 

някаква мярка на службата по заетостта, ако обезщетението за безработица или помощите за 

безработица не са достатъчни. Тези допълнителни помощи се получават само ако курсът или мярката 
продължават повече от една седмица и повече от 16 часа седмично. Сумите, които AMS изплаща са за 

младежи до 18-годишна възраст 12,42 евро на ден, за възрастни между 20,17 евро и 28,86 евро на 

ден. Безработните получават тези субсидии за курс или мерки, които имат смисъл от гледна точка на 

пазара на труда и допринасят за увеличаване на шансовете за намиране на работа. Целта е да се осигури 
финансова сигурност по време на професионално обучение, преквалификация или подготовка за 

започване на работа. Финансираните лица са здравно, за злополуки и пенсионно осигурени. Помощите 

са обвързани с консултация и се отпускат за цялата продължителност на дадената мярка. 
Помощи се отпускат за: такси за курсове, медицински свидетелства, такси за изпити, пътни разходи и 

др. Не съществува законно право на финансиране от AMS. 

  

https://www.ams.at/organisation/ams-eservices/online-ratgeber#wien


 

Допълнителна сума по време на курс 

Безработните имат право на допълнителна сума от 2,27 евро на ден (2023) в допълнение към 

обезщетението за безработица, докато участват в допълнително обучение, преквалификация или в 

мярка за реинтеграция.  

 
Авансово плащане на обезщетения от пенсионното осигуряване 

Безработните, които получават обезщетения за безработица или помощ за безработица и са 

кандидатствали за пенсия за инвалидност или неработоспособност, продължават да получават същите 
обезщетения, но за 3 месеца са освободени от задължението да приемат заетост. (Внимание: ако се 

намирате в чужбина не получавате обезщетения). След тези 3 месеца безработните отново трябва 

да бъдат на разположение за работа, дори ако процедурата за пенсиониране все още не е приключила. 
Лицата, които са подали заявление за пенсия за инвалидност или неработоспособност, ще получат 

аванс за пенсия само в случай, че пенсионноосигурителната компания издаде потвърждение, че са 

неработоспособни и че може да се разчита пенсията да бъде отпусната, но окончателното решение 

няма да бъде взето в рамките на 2 месеца от крайния срок на получаването на обезщетението за 
безработица. 

 

Важни забележки 

Заявленията за тези обезщетения се подават до отговорния за вас регионален офис на службата по 

заетостта. Освен това всички промени (финансово състояние, отпуск по болест, преместване, престой 

в чужбина и т.н.) трябва да се съобщят незабавно на Службата по заетостта (в рамките на една 

седмица). Ако сте компютърно грамотни, има възможност да си направите акаунт в e-AMS. Чрез 

него  можете например да кандидатствате за обезщетения за безработица по електронен път. 

Блокиране 

В случай на необоснован отказ или непоемане на работа, получаването на обезщетение за 
безработица се блокира за 6 седмици - в случай на повторно нарушение, за 8 седмици. Срещу това 

решение може да се подаде оплакване. 

 
Здравно и пенсионно осигуряване и осигуряване срещу злополука 

Докато получавате обезщетение за безработица сте здравно, пенсионно и срещу злополука 

застраховани. По време на престой в чужбина или след края на получаването на обезщетението имате 

здравноосигурително покритие за още 6 седмици, ако вашият осигурителен период е продължил 6 

последователни седмици или най-малко 26 седмици през предишната година. 

 

допълнителни доходи 

Всяка работа, която започнете трябва да се съобщи незабавно на AMS. В допълнение към 

обезщетението за безработица имате възможност да печелите до пределния праг на доходите от 500,91 

евро бруто на месец (2023г.). Допълнителен доход от същия работодател, с когото преди това сте 
имали трудово правоотношение, подлежащо на пълно осигуряване, е възможно само след прекъсване 

на работа от поне 1 месец. Ако печелите под пределния праг на доходите, сте застраховани само срещу 

злополуки. Препоръчва се доброволно здравно и пенсионно осигуряване. За такова 

самозастраховане се заплаща занижена премия от € 70,57 на месец (стойност за 2023г.).  

 

Самооставка 

Ако трудовото правоотношение е било прекратено от служителя (работника) или по вина на същия, 
през първите 4 седмици от края на заетостта не се получава обезщетение за безработица. Това обаче 

не съкращава периода на право на обезщетение за безработица. 

 
Контролни срещи и отсъствие 

Получателите на обезщетение за безработица или помощи при безработица трябва да се явяват на 

контролни срещи в регионалния офис на службата по заетостта на предварително уговорени дати. При 

неизвинено отсъствие, обезщетенията се спират от този ден, докато не се регистрирате отново лично. 
Срокът на правото на обезщетение за безработица се намалява с броя на дните до пререгистрацията, 

освен ако няма основателна причина за отсъствието. Ако има повече от 62 дни между деня на 

пропуснатата контролна среща и новото заявление, безработното лице няма да получава обезщетение 
за безработица или помощ при безработица за периода над 62 дни. 

 

 



 

Специални разпоредби 

 

1.) Получаване на австрийско обезщетение за безработица при търсене на работа в зоната на 

ЕИП/ЕС и в Швейцария 

Докато получавате обезщетения в Австрия, имате възможност да потърсите работа в ЕИП или 
Швейцария и да продължите да получавате австрийски обезщетения за максимум 3 месеца през този 

период. Условие е да сте били регистрирани към службата по заетостта в Австрия за най-малко 4 

седмици и да се регистрирате в агенцията по заетостта в съответната страна в рамките на една седмица 
след като сте уведомили австрийската служба по заетостта, че търсите работа в друга държава. 

Австрийската служба по заетостта (AMS) ще продължи да изплаща обезщетението, докато търсите 

работа в друга страна от ЕС. Ако търсенето на работа там е неуспешно, безработното лице трябва да 
се върне в Австрия преди края на тримесечния период (или „максималната сума“) – в противен 

случай той/тя ще загуби всички следващи права.  

 

Внимание: За търсенето на работа извън Австрия и едновременното получаване на обезщетение за 
безработица трябва лично да се уведоми отговорния регионален AMS преди заминаване.  

 

2.) Получаване на обезщетение за безработица от зоната на ЕИП/ЕС и Швейцария, докато 

търсите работа в Австрия  

За да можете да продължите да получавате обезщетения за безработица от ЕИП или Швейцария, 

докато търсите работа в Австрия, трябва лично да посетите отговорната за вас регионална служба по 
заетостта в Австрия и да представите „Portable Document U2“, попълнен и потвърден от 

чуждестранната институция. Изплащането на паричното обезщетение може да се извърши само след 

това известие за търсене на работа. Изискванията за право на получаване на обезщетение за 

безработица винаги се основават на съответните национални разпоредби на държавата от ЕИП или 
Швейцария. 

 

Правило за 1 ден: ако имате поне 1 ден работа, подлежаща на осигуряване за безработица в Австрия, 
предишните осигурителни периоди в държава от ЕИП или в Швейцария се вземат предвид за правото 

на австрийско обезщетение. 

 

Внимание: Трансгранични работници са хора, които са наети на работа в държава от ЕИП/ЕС или 
Швейцария, но живеят в друга държава-членка и се връщат в родната си държава (държава на 

пребиваване) редовно, но поне веднъж седмично. След края на своята заетост, гореспоменатите 

трансгранични пътуващи могат да вземат периодите си на заетост и осигуряване обратно в държавата 
на пребиваване с „Формуляр U1“, попълнен от AMS, за да използват правото си на обезщетение за 

безработица там, ако отговарят на изискванията на правните разпоредби на тази държава-членка. 

Получаването на обезщетения за безработица от страната, в която се работи (Австрия) е възможно 
само с доказателство за центъра на живота на безработното лице.  

 
Внимание: Тъй като тук са възпроизведени само най-важните разпоредби, ви молим да получите по-подробна информация 
от отговорните органи или консултантски центрове. Бихме искали да отбележим, че въпреки внимателната обработка могат 
да възникнат грешки и следователно не поемаме отговорност за информацията в този информационен лист!  
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