Универсален кредит - информационна справка
Универсалният кредит (на английски: Universal Credit) е плащане от правителството за
подпомагане на разходите ви за живот. Той е предназначен за хора, които не работят
или получават ниски доходи.
Плащанията за Универсален кредит са разделени на шест части:
1. Стандартна надбавка между £265,31 и £525,72 на месец.
2. Пари за деца на възраст под 16 години или за деца под 20 години, ако се
обучават в училище или колеж.
3. Пари за жилище.
4. Пари за увреждания или здравословни състояния, които ограничават
трудоспособността ви.
5. Пари за грижи за лице с тежко увреждане.
6. Пари за покриване на разходите за грижи за деца, докато работите.
Изисквания
За да имате право да получавате Универсален кредит, трябва:
1. Да сте навършили 18 години (в определени случаи може да имате право на

2.

3.

4.
5.
6.

обезщетение, ако сте на 16 или 17 години)
Да сте под пенсионната възраст за държавна пенсия (която е между 60 и 68
години, в зависимост от датата на раждане и пола ви – можете да проверите тук:
https://www.gov.uk/state-pension-age),
Да имате обичайно местопребиваване в Обединено кралство Великобритания
или Ирландия (за допълнителна информация вижте нашата отделна
информационна справка за достъп до обезщетения),
Да не посещава курс на редовно обучение (въпреки че има изключения),
Да потвърдите съгласие за поетите от заявителя задължения,
Да нямате спестявания на стойност над £16 000.

Можете да подадете заявление за Универсален кредит като двойка, дори ако едно от
лицата в двойката е над пенсионна възраст за държавна пенсия или учи. Ако вашият
партньор е на възраст под 18 години, не пребивава обичайно в Обединеното кралство,
е в затвора или няма право да получава обезщетения поради имиграционния си статут,
тогава можете да подадете заявление като самотно лице. Няма да бъдете третирани
като двойка, ако партньорът ви не живее с вас и се очаква отсъствието на същия да
продължи или е продължило повече от 6 месеца.
Поети от заявителя задължения
Поетите от заявителя задължения включват какво сте се съгласили да направите, за да
се подготвите за и да търсите работа или да увеличите доходите си, ако вече работите.
Те ще бъдат съобразени с вашите конкретни обстоятелства. Същите се изготвят в
резултат на проведен разговор с вас. Те ще бъдат преглеждани и ревизирани редовно,
за да се гарантира, че задълженията ви съответстват на вашите индивидуални
обстоятелства и местния пазар на труда. Неспазването на изискване, свързано с работа
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(заетост), като задължение на заявителя, може да доведе до намаляване на плащането
ви.
Изискване, свързано с работа, няма да бъде наложено, ако например:
•
•
•
•
•

Сте инвалид или здравословното ви състояние ограничава способността ви да
работите,
Вие се грижите за лице с тежко увреждане,
Вие се грижите за дете под 1-годишна възраст,
Вие сте бременна и остават 11 седмици или по-малко до термина за раждане,
Вашите доходи са станали достатъчно високи.

Финансови изисквания
Ако имате спестявания на стойност над £16 000, не отговаряте на условията за
Универсален кредит. За всеки £250 над прага от £6,000, вашият универсален кредит се
намалява с £4,35 на месец.
Универсалният кредит няма праг за доходи. Въпреки това, 55% от доходите ви ще
бъдат приспаднати от вашето искане. Това означава, че ако имате много висок доход,
размерът на Универсалния кредит, който можете да получите, вероятно ще бъде нулев.
От значение е вашият доход след приспадане на данък върху доходите, вноски за
национално осигуряване и пенсионни вноски (вашият нетен доход).
Ако носите отговорност за едно или повече деца, получавате „надбавка за работа“ в
размер на £573 на месец (сумата се намалява до £344 на месец, ако получавате пари за
разходите ви за жилище). Размерът на Универсалния кредит, който получавате, ще
бъде намален с 55% от дохода, който надвишава надбавката ви за работа.
Други доходи, които получавате – например, вашата пенсия, други обезщетения,
издръжка, студентски заем или доверителен фонд – също се приспадат. 100% от този
вид доходи се приспада.
Деца
Можете да получавате плащания за деца, които живеят с вас обичайно. Ще получавате
£290 на месец за първо дете и £244,58 на месец за всяко следващо дете.
Ако детето ви временно отсъства от дома ви, то все пак ще бъде признато като
обичайно живеещо с вас, като отсъствието трябва да продължи или продължава под 6
месеца. Ако детето заминава за чужбина, периодът на отсъствие трябва да е под 1
месец.
Нормално е едно дете да живее с повече от един човек. Фокусът е върху нормалния
модел на живот, а не върху времето, прекарано с конкретен човек или на определено
място. Когато детето обикновено живее на две или повече места, лицето с „главна
отговорност“ за детето получава плащането. Дори ако детето ви живее с вас само през
уикендите, вие пак можете да получите плащане на детския елемент на универсален
кредит, стига да носите „главна отговорност“ за детето.
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Счита се, че човек носи „главна отговорност“ за дете, ако:
•
•
•
•

Взема ежедневни решения свързани с живота на детето,
Обезпечава детето с дрехи, обувки, тоалетни принадлежности и други
предмети, необходими за ежедневна употреба,
Е регистриран, като главно лице за контакт в училището на детето, при лекар и
зъболекар и/или
Полага грижи за детето, когато е болно.

Само един човек може да носи главна отговорност за детето.
Ако детето ви е на възраст над 16 години, то трябва да отговаря на допълнителни
изисквания. Можете да получавате пари за грижите за това дете до 1 септември
следващ 19-ия му рожден ден. Трябва да посещава училище или колеж. Курсът на
обучение не трябва да е свързан с присъждане на степен, диплома за висше
образование, висша национална диплома (HND) или друга квалификация с по-висока
степен на обучение от тази на т.нар. advance higher level. Курсът на обучение трябва да
включва средно 12 часа обучение, практически занятия или контролирано обучение на
седмица. Ако детето ви е на 19 години, то трябва да е било прието за обучение преди
навършване на 19 години.
За да получавате пари за отглеждане на деца - като детски ясли, гледане на деца или
дневни грижи - трябва да работите. Трябва да уведомите Министерство на труда и
пенсиите (Department for Work and Pensions ) колко сте платили за грижите за деца.
Това може да стане чрез вашия онлайн акаунт за Универсален кредит. Ще ви бъдат
изплатени 85% от сумата, която сте платили за грижи за деца, до максимум £646,35 на
месец (за едно дете) или £1 108,04 на месец (за две или повече деца).
Жилища
Можете да получавате обезщетение за вашето жилище, ако плащате наем или такси за
обслужване на вашето жилище. Максималният размер за наем, който можете да
получите, зависи от „Местната надбавка за жилище“ във вашия район. Същите може да
видите тук.
Има различни надбавки за различни размери на жилищата. Реалният размер на
жилището ви не се взема предвид в този случай. Взема се предвид броят на спалните,
на които имате право съгласно законодателството за обезщетенията. Това може да
доведе до получаване на сума, по-малка от размера на действителния ви наем. Всяка от
следните категории има право на една спалня:
•
•
•
•
•

Вие (или вие и вашият партньор, ако сте двойка),
Две деца под 10 години,
Две деца от един и същи пол,
Всяко друго дете (например, ако имате 3 деца и две вече ползват една спалня), и
Друг възрастен, който живее с вас.

Деца под 16 години, които са от същия пол, се очаква да споделят една стая, както и
децата под 10 години, независимо от пола.
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Ако наемате от местни власти или жилищна асоциация, действителният ви наем ще
бъде платен (вместо местната надбавка за жилище). Вашето обезщетение обаче ще
бъде намалено, ако имате повече спални, отколкото имате право да имате. Ако
разполагате с една допълнителна спалня, вашето плащане за жилище ще бъде
намалено с 14%. Ако имате две или повече допълнителни спални, вашето обезщетение
за жилище ще бъде намалено с 25%. Това обикновено се нарича „данък за спалня“
(„bedroom tax“). В Шотландия можете да кандидатствате за дискреционно плащане за
жилище от шотландското правителство, за да смекчите ефекта от „данъка за спалня“.
Повече информация можете да намерите тук –
https://www.gov.scot/policies/social-security/support-with-housing-costs/
Жилищният елемент от вашия универсален кредит може да бъде платен на вас или
директно на вашия наемодател, което изберете.
Хора с увреждания
Министерство на труда и пенсиите ще направи оценка дали сте работоспособни. Ще
трябва да попълните формуляр за оценка и да предоставите медицински доказателства.
Ако след тази оценка се прецени, че не сте трудоспособен/а, ще получите
допълнително плащане като част от вашия Универсален кредит.
Можете също да получавате пари като болногледач, ако имате редовни и значителни
отговорности, свързани с грижа за лице с тежки увреждания. Изискванията за този
елемент са същите като изискванията за Помощи за полагане на грижи. Повече
информация за Помощи за полагане на грижи можете да намерите тук https://www.gov.uk/carers-allowance
Ако детето ви е с увреждания, ще получите допълнително плащане от £414,88 на месец
в допълнение към плащанията за деца, споменати по-горе. Обикновено се плаща пониска сума, ако детето има право на помощ за издръжка при инвалидност, плащане за
деца с увреждания или плащане за лична независимост.
Таван на обезщетението
Удръжки се правят и при надвишаване на „тавана на обезщетенията“. Този „таван на
обезщетенията“ е £1 116,67 на месец за самотни заявители без деца. Той се увеличава
до £1666,67, когато самотният заявител има деца или когато двойка кандидатства
съвместно. Този таван обикновено е максималният размер на социалните помощи,
които човек може да получи (това включва всички обезщетения, не само Универсалния
кредит).
Универсалният кредит обикновено се изплаща месечно, но ако живеете в Шотландия,
можете да изберете да получавате своя Универсален кредит на всеки две седмици.
Какво се случва ако заявлението ми бъде отхвърлено?
Ако заявлението ви бъде отхвърлено, можете да поискате преразглеждане от
Министерството на труда и пенсиите. Обикновено, това трябва да стане в рамките на 1
месец. Ако молбата ви за преразглеждане бъде отказана, може да имате възможност да
обжалвате пред Трибунал от първо ниво. Това трябва да стане в рамките на 1 месец.
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Къде мога да получа повече помощ или съвет?
•
•
•
•
•

Citizens Advice Scotland (Съвети за граждани- Шотландия )https://www.cas.org.uk/helptoclaim
Turn2Us (Обърни се към нас) - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
Shelter (Подслон) https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline (за съвети,
свързани с жилища)
Child Poverty Action Group (Група за действие за детска бедност) https://askcpag.org.uk/home
Можете да кандидатствате за Универсален кредит тук https://www.gov.uk/apply-universal-credit

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: Тази фактологична справка представя само
обобщение на правата, на които може да имате право. Тя не дава пълно описание на
вашите законни права и не трябва да се счита за правен съвет. Ако искате по-подробна
информация относно вашите законни права и как това може да повлияе на личните ви
обстоятелства, трябва да потърсите съвет от квалифициран адвокат или друг съветник.
Забележка: съдържанието на външните уеб страници с хипервръзки в този документ е
на английски език
С подкрепата на Фонда за капацитет и устойчивост на общността на Съвета на доброволческите
организации в Шотландия (SCVO) и финансиране от Шотландското правителство. [05/05/2022]
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