
СТАТУТЪТ НА 
УСЕДНАЛОСТ

Статутът на уседналост е нова имиграционна схема за гражданите на Европейския съюз (ЕС) и на 
Европейската икономическа зона (ЕИЗ), както и за членовете на техните семейства, които биха искали 
да продължат да пребивават в Обединеното Кралство Великобритания (Великобритания ). Може 
също да сте го срещали под наименованието “Схема за уседналост на граждани на ЕС” (на английски: 
EU Settlement Scheme).

Тази схема ще позволи на Вас и членовете на Вашето семейство да продължите да  пребивавате 
продължително, да работите и да учите във Великобритания. 

Все така ще имате право на:

 D Публични услуги, като например здравеопазване и образование
 D Държавни фондове и пенсии
 D Британско гражданство, ако отговаряте на изискванията и искате да кандидатствате. 

КОЙ ТРЯБВА ДА КАНДИДАТСТВА?

Гражданите на

 D Европейския съюз
 D или на Европейската Икономическа Зона или Швейцария
 D ИЛИ членовете на техните семейства, които възнамеряват да продължат 

да пребивават постоянно на територията на Великобритания.

31 януари 2020 г.
Настоящата информация има единствено ориентировъчен характер. Тя се позовава на нашето разбиране 
на текущите предложения и е актуална към момента на публикуването й. Проектът “Права на гражданите 
на ЕС” (на английски: EU Citizens’ Rights Project) не поема отговорност за действия, предприети на базата на 
предоставената тук информация и препоръчва да потърсите професионален съвет.

Правата на гражданите на ЕС, които живеят в Обединено Кралство Великобритания, са защитени от 
нормативната уредба за свобода на движението и остават същите, докато страната е  член на ЕС.

http://citizensrightsproject.org
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3. На телефона с Андроид  отидете в Play Store (или App Store 
на iPhone) и изтеглете приложението „EU Exit: Проверка 
на документ за самоличност“. Следвайте инструкциите на 
приложението. Те ще включват: сканиране на страницата 
със снимка от Вашите лични документи, сканиране на 
биометричен чип в документите Ви, правене на „селфи“, 
сканиране на лицето Ви и предоставяне на Вашия имейл 
адрес. След като приключите процеса с приложението, 
ще получите имейл за потвърждение, както и код за 
потвърждение на телефона Ви. 

4. Ще можете да завършите процеса на Вашия телефон или на Вашия компютър, след като 
въведете Вашия национален осигурителен номер, ако имате такъв, актуалния Ви  адрес и 
отговорите  на въпросите за съдимост.

B. IАко нямате достъп до iPhone или телефон с Андроид и / или биометричен документ за 
самоличност, ще трябва да кандидатствате онлайн: https://bit.ly/2STR6oY [Apply to stay in the UK 
after it leaves the EU]

 Ще трябва да изпратите по поща документите си. Ще получите адреса на който да ги изпратите 
по време на процеса на кандидатстване.

C. Ако нямате валидни документи за самоличност, потърсете помощ от посолството или 
консулството на Вашата държава.

КАКВО Е ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАТУТ 
НА УСЕДНАЛОСТ?

Ще получите електронно писмо, което ще потвърди, че сте кандидатствали. След проверка на 
самоличността и на пребиваването Ви, ще получите електронно писмо с референтен номер както 
и препратка към правителствената уебстраница: view-and-prove-your-rights.homeoffice.gov.uk За 
да влезете в портала, ще Ви трябват номера на паспорта Ви, както и дата на раждане, след което 
отворете получения имейл и/ или проверете телефона/ телефонния номер, който сте въвели по 
време на кандидатстването. След това, ще видите доказателството за Вашия статус на уседналост. 

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Ще трябва да кандидатствате до края на юни 2021 г.1.

http://citizensrightsproject.org
https://bit.ly/2STR6oY


 x Гражданите на Великобритания не трябва да кандидатстват
 x Гражданите на Ирландия могат да кандидатстват ако имат желание, но не са задължени да 

го правят
 x Притежателите на “безсрочно разрешително за постоянно пребиваване” (на английски: indef-

inite leave to remain) или на “безсрочно разрешително за влизане в страната” (на английски: 
indefinite leave to enter) могат да кандидатстват, но не са задължени да го правят.  

 ! Ако имате валиден документ за постоянно пребиваване във Великобритания, трябва да придобиете 
Статут на уседналост. Повече информация на: https://bit.ly/2RY42Kr [Кандидатствайте по Схема 
за уседналост на граждани на ЕС (статут на уседналост и временен статут на уседналост)]

КАК ИЗГЛЕЖДА ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 D Ще трябва да докажете самоличността си.
 D Ще трябва да докажете, че пребивавате постоянно във Великобритания.
 D Ще трябва да отговорите на въпроси, свързани с криминалното Ви досие.

КАКВО МИ Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА 
КАНДИДАТСТВАМ ЗА СТАТУТ НА УСЕДНАЛОСТ?

 D Документ за самоличност
 D Доказателство за продължително пребиваване във Великобритания  
 D Актуална снимка 
 D Национален осигурителен номер (на английски: National Insurance Number), ако имате такъв
 D Проверка за съдимост
 D Електронна поща и телефонен номер 
 D Достъп до телефон с операционна система Андроид.  Ако нямате такъв телефон, можете 

да посетите някой от центровете за дигитален достъп или изпратете по поща документите 
си до Министерство на вътрешните работи на Великобритания (на английски: Home Office) 
по поща.

КАКЪВ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ДА ПРЕДСТАВЯ?

 D Ако сте гражданин на ЕС / ЕИЗ: валидна лична карта или валиден паспорт.
 D За членове на семейства, които не са граждани на ЕС: биометрична карта за 

пребиваване или биометрично разрешително за пребиваване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОВЕРКАТА ЗА 
‘ПРОДЪЛЖИТЕЛНО/ ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ’? 
Когато кандидатствате, институциите на правителството на Великобритания ще обменят 
информация, за да установят колко дълго сте пребивавали във Великобритания. В зависимост 
от продължителността на пребиваването Ви в страната, ще Ви бъде признат или ‘Статут на 
уседналост’ (на английски: Settled status) или ‘Временен статут на уседналост’ (на английски: 
Pre-settled status):

 D Статут на уседналост: за гражданите на ЕС, които са пребивавали продължително във 
Великобритания пет или повече години;

 D Временен статут на уседналост: за гражданите на ЕС, които са пребивавали продължително 
във Великобритания за срок по-кратък от пет години. След изтичане на лимита от пет 
години, ще трябва да кандидатствате отново, този път за Статут на уседналост.

‘Продължително пребиваване’ означава поне 6 месеца от кой да е 12-месечен период.

Ако във Вашия случай автоматичните проверки не могат да бъдат извършени, имате възможност 
да представите допълнителни документални доказателства, като например, снимки или 
сканирани копия на Ваши документи. Можете да намерите списък с приемливи допълнителни 
документални доказателства на следната страница: https://bit.ly/2CCROji (Annex A: documentary 
evidence of continuous residence in the UK).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОВЕРКАТА ЗА СЪДИМОСТ? 

Правителството на Великобритания ще провери Вашето криминално досие. Важно 
е да декларирате всички присъди получени във Великобритания и във всяка друга 
държава. Съветваме Ви да се свържете с квалифициран адвокат ако имате каквито 
и да било съмнения относно извършването на проверка за съдимост. 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да кандидатствате трябва да имате достъп до Интернет.

A. Ако не искате да изпращате документите си до Министерство на вътрешните работи на 
Великобритания по поща ще Ви бъдат необходими:

1. Достъп до iPhone (7 или по-нова версия) или телефон с операционна 
система Андроид (6.0 или по-новa версия) с NFC.  Приложението ще бъде 
достъпно за iPhone 7 и 7 Плюс след предстоящата актуализация на софтуера 
за операционна система iOS. Ако нямате достъп до нито един от тези видове 
телефони, можете да:

 D Вземете назаем
 D Да сканирате документите си в пункт за дигитална помощ [https://bit.ly/2YwDV2k]
 D Да изпратите по поща документите си в Министерство на вътрешните работи на 

Великобритания (Ще получите адрес по време на кандидатстването).the application process) 

2. Биометричен документ за самоличност. Той ще има следното лого:
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За актуална информация посетете: http://citizensrightsproject.org или се регистрирайте за известия по 
имейл: https://bit.ly/2q7tGj5
За да намерите повече информация на български език, посетете страницата на Министерство на 
вътрешните работи на Великобритания: https://bit.ly/2U829gT

https://bit.ly/2RY42Kr
https://bit.ly/2q7tGj5

