
Настоящата информация има единствено ориентировъчен характер. Тя се позовава на нашето 

разбиране на текущите предложения и е вярна към момента на публикуването на тези 

документи. Проектът “Правата на гражданите на ЕС” (на английски: EU Citizens’ Rights Project) 

не поема отговорност за действия, предприети на базата на предоставената тук информация, 

като е препоръчително да потърсите професионален съвет. 8 март 2019 г. 

 

 

Annex A: documentary evidence of continuous residence in the UK 

Приложение A: документи, доказващи непрекъснато пребиваване 

във Великобритания 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent/annex-a-documentary-

evidence-of-continuous-residence-in-the-uk (страницата е налична на английски език) 

 

Когато кандидатствате за Статут на уседналост, по-голямата част от проверките дали 

отговаряте на условията (т.е. дали сте пребивавали непрекъснато във Великобритания в 

продължение на пет години) ще бъдат извършени автоматично. 

 

Понякога обаче автоматичните проверки може да не могат да бъдат извършени.  По-долу 

ще намерите списък с документи, които може да Ви бъдат поискани да представите, за да 

докажете, че отговаряте на условията за "статут на уседналост". 

 

Списъкът представен по-долу е работен вариант. Списъкът е бил подложен на обсъждане 

от правителството на Великобритания със съответните представители на лицата, за които 

този списък е предназначен (особено групи в уязвима позиция). Той ще продължава да 

бъде подновяван през идните месеци.  

 

Таблица 1: предпочитани доказателствени документи. Документите, посочени по-

долу, са предпочитани като доказателство, тъй като един единствен документ 

може да покрива значителен период от време. Когато кандидатът представи като 

доказателство документ от този списък, по всяка вероятност този документ ще 

бъде достатъчно доказателство за периода, покрит в документа. 

● Годишен банков отчет или извлечение от сметка, покриващ(о) 12-месечен 

период, и демонстриращ(о) постъпления или плащания във Великобритания 

поне през шест месеца от съответната година.  

● Годишните счетоводни отчети на самоосигуряващо се лице. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent/annex-a-documentary-evidence-of-continuous-residence-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent/annex-a-documentary-evidence-of-continuous-residence-in-the-uk
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● Писмо от работодател с посочена дата на изпращане и подпис, удостоверяващо 

периода, през който лицето е работило за работодателя във Великобритания, 

както и удостоверение за статута на работодателя (напр. регистрация от 

Агенцията по приходи и митници (на английски: HM Revenue and Customs, HMRC)  

или от търговския регистър (на английски: Companies House)). Това писмо ще 

бъде прието като доказателство за пребиваване за периода на работа. 

● Формуляр 'Р60' за 12-месечен период (служителят, който обработва съответното 

досие, може да поиска допълнителни доказателства, за да се увери, че лицето е 

пребивавало във Великобритания поне през шест от тези дванадесет месеца). 

● Писмо с посочена дата на изпращане и подпис от акредитирана организация във 

Великобритания, което потвърждава, че лицето е присъствало на курс на 

обучение, и упоменава продължителността на обучението. Или писмо 

удостоверяващо, че лицето е записано в курс на обучение, придружено с 

документ с посочена дата на издаване и подпис, доказващ, че обучението е 

завършено (напр. диплома за квалификация). Това писмо ще бъде прието като 

доказателство за пребиваване за периода на обучение.  

● Писмо с посочена дата на изпращане и подпис от регистриран дом за полагане 

на грижи, удостоверяващ периода на престой в дома. Това писмо ще бъде прието 

като доказателство за пребиваване за този период.  

● Фактура с посочена дата на издаване и адрес, издадена от акредитирана 

институция, за платени такси за обучение в училище, колеж или университет във 

Великобритания, където се изисква физическото присъствие на лицето. Писмото 

трябва да съдържа името на ученика/студента и съпътстващо доказателство за 

извършено плащане. Това писмо ще бъде прието като доказателство за 

пребиваване за съответния(ите) срок(ове)/семестър(стри) или учебна година.  

● Документация, издадена от организациите за финансиране на студенти в Англия, 

Уелс, Шотландия или Северна Ирландия, или от Дружеството за студентски 

заеми, с посочен адрес във Великобритания, напр. уведомление за право на 

получаване на финансиране или извлечение за плащане на погасителни вноски. 

Този документ ще бъде приет като доказателство за пребиваване за 

съответния(ите) академичен(чни) семестър(стри) или година. 

● Удостоверение за ипотечен кредит или договор за отдаване под наем на жилище, 

придружено от документ, доказващ ипотечни плащания или плащания на наем 

(напр. потвърждение от наемодател или хазяин), ще бъде прието като 

доказателство за пребиваване за периода, посочен в удостоверението или 

договора.  
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● Сметка за общински данък с посочена дата на изпращане и адрес ще бъде приета 

като доказателство за пребиваване за периода, посочен в сметката. 

● Доказателство за внесени пенсионни осигуровки от работодател ще бъде прието 

като доказателство за пребиваване за периода на тези вноски, при условие, че 

работата изисква физическото присъствие на лицето във Великобритания. 

 

 

Таблица 2: алтернативни доказателствени документи. Тъй като документите, 

изредени по-долу, покриват по-кратки периоди от време, кандидатът ще трябва да 

представи по-голям брой, за да докаже, че отговаря на условието за пребиваване. 

В случай, че кандидатът представи като доказателство документ от този списък, 

по всяка вероятност ще е необходим само един документ за съответния период, 

покрит в документа. 

● Фиш за заплата с посочена дата на издаване за работа на територията на 

Великобритания ще бъде приет като доказателство за пребиваване за периода 

покрит във фиша. 

● Банково извлечение с посочена дата на издаване, демонстриращо получени или 

извършени плащания във Великобритания. Това ще бъде прието като 

доказателство за пребиваване за периода на банковото извлечение. 

● Фактура с посочена дата на издаване за работа, физически извършена във 

Великобритания. Фактурата ще бъде приета като доказателство за пребиваване 

за месеца, в който е издадена. 

● Сметка за комунално-битова услуга, с посочена дата на издаване и адрес във 

Великобритания, в която фигурира името на кандидата, ще бъде приета като 

доказателство за пребиваване за периода, покрит в сметката. 

● Битова сметка или договор за домашен телефон или за доставка на телевизия 

или интернет, с посочена дата на издаване и адрес във Великобритания, и в 

който/която фигурира името на кандидата, ще бъде приет(а) като доказателство 

за пребиваване за периода покрит в сметката или договора. 
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● Писмо с посочена дата на изпращане, издадено от личен лекар във 

Великобритания или друго медицинско лице, удостоверяващо присъствието на 

кандидата на предварително записани час(ове) за преглед, или пък картон 

издаден от медицинско лице, удостоверяващ този(тези) преглед(и). Това 

писмо/картон ще бъде приет(о) като доказателство за пребиваване за периода, 

през който са били назначени часовете за преглед (или през месеца на прегледа, 

ако е само един). 

● Писмо с посочена дата на изпращане от ведомство на правителството на 

Великобритания или друга държавна организация или благотворително 

дружество на територията на Великобритания, удостоверяващо контактите на 

място на кандидата със съответната организация, напр. Job Centre Plus или 

Citizens’ Advice. Това писмо ще бъде прието като доказателство за пребиваване 

за месеца, през който е изпратено, освен ако изрично не е посочено, че 

контактите са се случили през по-дълъг период от време. 

● Други битови сметки, с посочена дата на издаване и адрес във Великобритания, 

напр. застраховка или домашни услуги/ремонти, в които фигурира името на 

кандидата, както и доказателство за заплащане. Такава сметка ще бъде приета 

като за доказателство за пребиваване за месеца, през който е издадена. 

● Печат в паспорта, удостоверяващ преминаване през границата на 

Великобритания. Това ще се приеме за доказателство за пребиваване за месеца 

на влизане в страната. 

● Използван билет за пътуване, удостоверяващ пътуване до Великобритания. Това 

ще се приеме за доказателство за пребиваване за месеца на влизане в страната. 

 

Таблица 3: неприемливи доказателствени документи. Документите, 

посочени по-долу, не са издадени от официален или безпристрастен 

източник  и не са достъпни за служителите на Хоум офис 

(великобританския еквивалент на Министерството на вътрешните 

работи, на английски: Home Office). Поради това, те не са приемливо 

доказателство за непрекъснато пребиваване за целите на схемата и следователно 

не трябва да бъдат представяни. 

 

● Личностни характеристики или препоръки от членове на семейството или приятели.  

● Снимки от сватбено тържество или други специални поводи.  

● Изпратени или получени поздравителни или пощенски картички.  

● Личен  албум с изрезки или други подобни. Доказателства в мултимедиен формат 

(CD-та, DVD-та, USB памет, и т.н.). 


