
 

ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ И СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА 

ГРАЖДАНИ НА ЕС 

Граждани на ЕС, които не са австрийци, имат право на иск за семейни обезщетения 
от Австрия, т.е. за семейни помощи, съотв. помощи за отглеждане на дете тогава, 
когато това следва от Регламент 883/2004 на ЕС. Важна предпоставка е единият 
родител да упражнява трудова дейност в Австрия. 

Регламент 883/2004 съдържа в някои случаи, например 

 когато и двамата родители работят в съответния момент в различни 
държави членки, или 

 когато мястото на упражняване на трудова дейност и местожителството на 
семейството се намират в съответния момент в различни държави членки, 

специални положения относно компетентността на изплащане на семейни 
обезщетения, за да се избегнат двойни, съотв. многократни плащания от няколко 
държави. 

Съществено е това, че семейните обезщетения, които една държава осигурява на 
своите жители, не зависят задължително от това, жителят на съответната държава 
да бъде и неин гражданин. 

Пример: 

Родители със словашко гражданство живеят и работят във Виена. Австрия е 
компетентна за предоставянето на семейни обезщетения. 

Местожителство на семейството в държава членка, различна от мястото на 
трудова дейност на единствено работещия родител 

Ако има допирни точки с различни държави от ЕС, например защото мястото на 
трудова дейност на единствено работещия родител се намира в друга страна, 
различна от местожителството на семейството, семейното обезщетение трябва да 
се изплаща от тази държава членка на ЕС, в която се упражнява трудовата 
дейност. 
Пример: 

Словашки гражданин извършва трудова дейност в Австрия. Семейството му живее 
в Словакия. Майката на децата не работи. Австрия е компетентна за 
предоставянето на семейни обезщетения. 

Ако семейството живее в държава членка на ЕС, различна от онази, в която 
единият родител упражнява трудовата си дейност, съществува право на иск за 
компенсационни плащания, ако семейните обезщетения на държавата, в която се 
намира местожителството на семейството, са по-високи от тези в държавата, в 
която родителят упражнява трудовата си дейност. 

В такива случаи претенцията за компенсация се насочва към държавата, в която се 
намира местожителството на семейството. 



Пример: 

Австрийски гражданин извършва трудова дейност в Словакия. Семейството му живее в 
Австрия. Майката на децата не работи. 
Словакия е компетентна за предоставянето на семейни обезщетения. Австрия може да 
извършва компенсационните плащания. 

Трудова дейност на двамата родители в различни държави членки 

Ако двамата родители работят в съответния момент в различни държави членки, 
семейното обезщетение трябва да се изплаща от онази държава членка на ЕС, в която 
се намира местожителството на детето. 

Държавата членка, в която работи другият родител, осигурява компенсационни 
плащания при известни условия. 

Пример: 

Майката, словашка гражданка, извършва самостоятелна трудова дейност в Австрия. 
Детето живее при бащата в Словакия. Той работи в Словакия. 

Словакия е компетентна за предоставянето на семейни обезщетения. Австрия може да 
извършва компенсационните плащания. 

Внимание! 

Тези положения са валидни и при отделно живеещи (разведени) родители! 
Пример: 

Майката, словашка гражданка, извършва самостоятелна трудова дейност в Австрия. 
Детето живее в Словакия. Бракът е разтрогнат. Бащата извършва трудова дейност в 
Словакия. Той няма контакт с детето. 

Словакия е компетентна за предоставянето на семейни обезщетения. Австрия може да 
извършва компенсационните плащания. 

 
Препоръка! 

Заявлението за признаване на правото за семейни обезщетения трябва да се подаде в 
онази държава членка, която е компетентна за предоставянето на семейни 
обезщетения. 

Така другата държава може да изчисли стойността на компенсационното плащане. 

Здравно осигуряване 

Ако Австрия извършва компенсационно плащане за помощите за отглеждане на дете, 
това ще има като последствие допълнително здравно осигуряване на неработещия 
родител, съотв. на детето в Австрия тогава, когато в онази държава, която е 
компетентна за предоставянето на тези или сходни семейни обезщетения, на 
неработещия родител, съотв. на детето, няма (съвместно) осигуряване без заплащане 
на вноски. 

Версия към: 
август 2015 г. 

Тази информация е резултат от съвместната работа на всички стопански камари. При въпроси моля обърнете се към:  
Тел. № за Бургенланд: 0590 907-2330 | Тел. № за Каринтия: 0590 904 | Тел. № за Долна Австрия: (02742) 851-0 |  
Тел. № за Горна Австрия: 0590 909 | Тел. № за Залцбург: (0662) 8888-397 | Тел. № Щайермарк: (0316) 601-601 |  
Тел. № за Тирол: 0590 905-1111 | Тел. № за Форарлберг: (05522) 305-1122 | Тел. № за Виена: (01) 51450-1010  

Указание: Тази информация можете да намерите и в интернет на адрес http://wko.at. Всички данни са без гаранция въпреки 
най-внимателната им обработка. Стопанските камари в Австрия са освободени от отговорност. При всички персонални названия  

избраната форма е валидна за двата пола! 

 

 

http://wko.at/

