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Право на пребиваване и достъп до трудовия пазар за граждани на ЕИП и членове на 

техните семейства1 

  

А. Право на пребиваване  

  

На основа на директивата за гражданите на Европейския съюз / директивата за свободното 

движение на лица 2, следните граждани на ЕИП3 имат право да останат дългосрочно4 в 

Австрия:  

  

1. Заети лица (наети лица или самостоятелно заети лица); или 

2. Незаети лица или лица, които се обучават, които разполагат с достатъчно средства за 

издръжка и пълно здравно осигуряване за себе си и членовете на семейството си. 

  

Право на престой също имат следните членове на семейството на граждани на ЕИП 

(независимо дали самите членове на семейството са граждани на ЕИП или граждани на 

трети страни):  

 • съпрузи (също регистрирани партньори), 

• брачни и извънбрачни деца (включително доведени и осиновени деца) и други 

роднини в низходящ ред до навършени 21 години, при условие че са издържани, 

• родители и други роднини по възходяща линия, при условие че са издържани 
 

Всички лица, които съгласно правилата на европейския съюз пребивават официално в 

страната, придобиват след пет години законно пребиваване на федералната територия на 

Австрия, правото на постоянно пребиваване. 

До придобиването на правото на постоянно пребиваване, лицата трябва да продължат да 

отговарят по принцип на гореспоменатите изисквания, в противен случай пребиваването 

може да бъде прекратено. Загубата на семеен статус (развод, анулиране на брак, смърт и 

др.) може да има сериозни последици за гражданите на трети страни. В този случай 

засегнатите трябва се обърнат към консултантски център. В някои случаи правото на 

постоянно пребиваване влиза в сила преждевременно. 

След придобиване на право на постоянно пребиваване, депортиране от страната може да 

се извърши само за определени престъпления.  

 

Б. Достъп до пазара на трудa  

  

 
1Великобритания вече не е държава-членка на ЕИП. За британците, които се установяват в Австрия след 31 декември 2020 
г., се прилагат разпоредбите за граждани на трети страни. Близки роднини на притежатели на разрешение за пребиваване по 
член 50 EUV („съществуващи британци“) могат при определени обстоятелства също да получат разрешение за пребиваване 

по член 50 EUV. За (брачни) партньори важи, връзката да е съществувала преди 31 декември 2020 г. 
2ДИРЕКТИВА 2004/38/EG, въведена в §§ 51 ff Закон за установяване и пребиваване. 
3 Всички страни членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. . За швейцарците се прилагат същите права, както и за 
гражданите на ЕИП 
4 Престоят не подлежи на никакви условия до 3 месеца. 
5Същото се отнася и за членовете на семействата на австрийците, които имат право на свободно движение в ЕИП.  
6Право на пребиваване не се получава в случай на („фалшив брак“), принудителен брак или престорено родителство или 
ако има заплаха за обществения ред и сигурността. 

 
 
 
 



Свободният достъп до пазара на труда е неразривно свързан с правото на пребиваване 

съгласно правилата на ЕС.  

Лицата, които имат право на пребиваване съгласно правилата на европейския съюз, 

могат да започнат работа като наето лице веднага след установяването си в страната и 

не се нуждаят от разрешение за пребиваване или разрешение съгласно трудовото 

право.  

  

В. Документи  

 Гражданите на ЕИП с право на пребиваване съгласно правилата на съюза и членовете на 

техните семейства са законово задължени да подадат молба за удостоверение за 

регистрация до органа по пребиваване (общината)  в рамките на 4 месеца от тяхното 

установяване.  

 Гражданите на ЕИП кандидатстват за удостоверение за регистрация, членове на семейства 

от трети страни кандидатстват за карта за пребиваване. Валидна регистрация съгласно 

Закона за регистрация от преди 1 януари 2006 г. се счита за удостоверение за регистрация.  

 При влизане в сила на правото на постоянно пребиваване, след подаване на молба и 

проверка на законното пребиваване, се издава незабавно удостоверение за постоянно 

пребиваване за граждани на ЕИП или карта за постоянно пребиваване за граждани на 

трети страни.  

  

Издадената документация не е правна, т.е. правото на пребиваване възниква не чак 

като е издадена документацията. Ако удостоверението за регистрация или картата за 

пребиваване не бъде заявено или не е заявено навреме, лицето е извършило само 

административно нарушение и се наказва с глоба.  

 За да докажат правото си на свободен достъп до пазара на труда, гражданите на ЕИП, които 

имат право да пребивават съгласно правилата на Съюза, и членовете на техните семейства 

могат да подадат молба до агенцията по заетостта (AMS) за Ausnahmebestätigung 

(потвърждение за изключение) в съответствие с раздел 3, параграф 8 от Закона за 

заетостта на чужденците. Това потвърждение също не е правно и няма законово 

задължение да се кандидатства за него.  

 

Други членове на семейството на граждани на ЕИП: 

 

Небрачни двойки, които живеят на семейни начала и които могат да докажат наличието на 

постоянна връзка, или лица, които действително са получавали издръжка от гражданин на 

ЕИП в страната от която идват, или лица, които вече са живели, в страната от която 

идват, в едно домакинство с гражданин на ЕИП, или лица, при които сериозни 

здравословни причини изискват непременно лични грижи, имат право на пребиваване 

в Австрия съгласно правото на европейския съюз, ако те самите са граждани на ЕИП. На 

роднини, които са граждани на трети страни може да бъде предоставено право на 

пребиваване, ако лицето, гражданин на ЕИП декларира, че поема всички разходи. 

 
Внимание: Тъй като тук са отбелязани само най-важните разпоредби, ви молим да потърсите по-подробна информация от 
отговорните органи или консултантски институции. 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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