ИНФОРМАЦИЯ

Карта за (продължително)
пребиваванеза граждани на трети
страни, роднини*) на граждани на
ЕИП**) и Швейцария

MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft

Като гражданин на трета страна сте се преместили да живеете в Австрия заедно с
член на Вашето семейство, гражданин на ЕИП/Швейцария, и имате намерение да се
установите в страната за повече от три месеца?
В такъв случай трябва в рамките на 4 месеца от пристигането си да подадете лично
заявление в Общински отдел 35 за издаване на карта за пребиваване.
Внимание!
Лице, което не подаде навреме заявление за издаване на карта за пребиваване,
извършва административно правонарушение и трябва да заплати парична глоба.
Лица, имащи роднинска връзка с австрийски граждани, имат право да им бъде
издаденакарта
за пребиваване единствено
в случай че съответният
австрийскигражданин се ползва от правото на свободно предвижване в друга
държава членка на ЕИП или в Швейцария в качеството си на служител, самонаето
лице, учащ или като частно лице, разполагащо с достатъчно средства за
съществуване.
Адрес на компетентната служба във Виена:
Общински отдел 35
Сектор “ЕИП”
Арндтщрасе 65-67, вход 1, ет. 1
1120 Виена
тел.: 01/4000 35338
факс: 01/4000 99 35310
имейл: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Обслужване на клиенти:
По, Вт, Че, Пе:8:00 –12:00 ч
Че (допълнително):15:30 –17:30 ч.

Транспортни връзки:
линия 6 на метрото автобусна линия 10A или 63A – спирка „Нидерхофщрасе“;
автобусна линия 15A – спирка „Майдлинг Хауптщрасе”
линия 4 на метрото– спирка „Майдлинг Хауптщрасе “ или „Ленгерфелдгасе”
Разходи:
около 100 евро
Поради таксите за чуждестранните свидетелства за гражданско състояние могат да
възникнат допълнителни разходи.
Картата за пребиваване се издава за срок от пет години.
След пет години законно и непрекъснато пребиваване на територията на
Федералната република може да бъде подадено заявление за издаване на карта за
продължително пребиваване, която е валидна за десет години.
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Задължителни изисквания и необходими документи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

попълненозаявление за издаване на карта
валиден международен паспорт
1 актуална (не по-стара от 6 месеца) снимка за биометричен паспорт (3,5 x 4,5 cm)
старата виза за временно пребиваване (ако имате такава)
документ, удостоверяващ роднинската връзка (напр. удостоверение за раждане
на детето, свидетелство за сключен граждански брак, свидетелство за
регистрация на партньорство)
валидно местожителство в Австрия
актуални документи за удостоверяване на доходите на заявителя, съотв. на
семейството
валидна здравна застраховка, покриваща всички рискове в Австрия, съотв.
удостоверение за съвместно застраховане
международен паспорт или лична карта на гражданина/гражданката на
ЕИП/Швейцария
Валидна адресна регистрация на гражданина/гражданката на ЕИП/Швейцария в
Австрия
документ,
удостоверяващ
правото
на
свободно
придвижване
на
гражданина/гражданката на ЕИП/Швейцария (напр. сертификат за регистрация,
документи за доходите, справка с данни за осигуряването, справка от
местоработата, удостоверение за пенсия)
при роднини по възходяща линия(собствени родители или родители на
съпруга/съпругата) и при деца над 21 години:доказателство за фактически
осигурена издръжка

В отделни случаи може да се наложи да бъдат представени допълнителни
документи.В случай че има липсващи документи, те могат да бъдат изпратени по
късно по пощата, факса или имейла.
Всички документи следва да се представят в оригинал и копие.Голяма част от
оригиналните документи, издадени в чужбина, трябва да имат заверка на
дипломатическото представителство или апостил.
Документите, които не са изготвени на немски език, трябва да бъдат преведени от
съдебно заклет преводач.

_________________________________________________________________________________________________
*)
Роднини:съпровождащи или пристигнали впоследствие съпрузи, регистрирани партньори, роднини по права
низходяща/възходяща линия на гражданина/гражданката от ЕИП/Швейцария или неговата/нейния
съпруга/съпруг или регистрирания партньор
**)
Държави от ЕИП:всичките 28 държави от ЕС***) плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
***)
Държавичленки на ЕС:Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония,
Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Холандия, Чехия, Унгария, Швеция
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