


През 2021 г. правилата за много 
европейци, живеещи в Обединеното 
кралство, се променят с изтичането на 
преходния период за напускане на 
Обединеното кралство от ЕС. 

Така че, ако живеете в Обединеното кралство, трябва да кандидатствате за статут 
на уседналост за ЕС. Крайният срок е 30 юни 2021 г. Не е необходимо да 
кандидатствате, за да останете в Обединеното кралство, ако вече имате 
разрешение за пребиваване за неограничен срок. 

За целта правителството на 
Обединеното кралство въведе схемата 
за уседналост за ЕС (EUSS). Това 
позволява на европейските граждани и 
членовете на техните семейства да 
кандидатстват за статут на уседналост 
(разрешение за пребиваване за 
неограничен срок) или предварително 
уреден (разрешение за пребиваване за 
ограничен срок), за да останат в 
Обединеното кралство след Брексит.

Като част от преговорите с ЕС за 
оттегляне, правителството на 
Обединеното кралство се съгласи да 
защити правата на европейските 
граждани и членовете на техните 
семейства, живеещи в Обединеното 
кралство. 

Основни факти за кандидатстването

Всичко, което трябва да знаете 
относно Схемата за уседналост за 
ЕС



Така че, ако живеете в Обединеното кралство, трябва да кандидатствате за статут 
на уседналост за ЕС. Крайният срок е 30 юни 2021 г. Не е необходимо да 
кандидатствате, за да останете в Обединеното кралство, ако вече имате 
разрешение за пребиваване за неограничен срок. 

Ако нямате разрешение за пребиваване за неограничен срок, 
ще трябва да кандидатствате, при условие че: 

Има три различни термина, използвани за пребиваване в 
Обединеното кралство, но всички те означават сходни неща:

Възможно е да имате разрешение за 
пребиваване за неограничен срок по 
старата имиграционна система (ще 
видите печат в паспорта си, 
потвърждаващ че имате разрешение за 
пребиваване за неограничен срок в 
Обединеното кралство) или може да 
имате синя карта за постоянно 
пребиваване. Но дори и да имате едно от 
тези неща, пак ще трябва да 
кандидатствате за статут на уседналост. 

Постоянно пребиваване е термин от 
правото на ЕС. И двете права на 
пребиваване означават, че лицето няма 
ограничения за престоя си в 
Обединеното кралство. Можете да 
продължите да живеете, работите и 
учите тук. 

Вие сте от Исландия, 
Норвегия или 

Лихтенщайн (държави, 
които са в 

Европейското 
икономическо 
пространство)

Вие сте гражданин на 
една от 27-те държави 
в Европейския съюз, с 

изключение на 
Ирландия

Вие сте от 
Швейцария

Разрешение за пребиваване за 
неограничен срок е термин от 
имиграционното законодателство в 
Обединеното кралство, наричан още 
статут на уседналост. 



Аз съм от една от тези държави. Какво още трябва да знам?

Ако сте на 21 години или по-малко, 
родител може да свърже заявлението 

Ви с неговото, заедно с това на Вашите 
братя и сестри, които също са на 21 
години или по-малко. Хората, които 

подадат свързани заявления, ще 
получат еднакъв статут. 

или по-малко

Ако сте над 16 години, можете да 
кандидатствате самостоятелно 

без да свързвате заявлението си 
със семейството си.  

Най-лесният начин да започнете кандидатстването си е като използвате 
приложението EU Exit: ID Document Check. За да използвате това приложение, 
ще ви трябва смартфон; Android версия 6.0 или по-нова, или iPhone 7 или 
по-нов модел iPhone. Тук можете да прочетете повече за спецификациите и 
настройките на телефоните. 

Ще трябва да предоставите доказателство за Вашата самоличност. Това може да 
бъде валиден паспорт или национална лична карта.

Не се нуждаете от национален осигурителен номер (NI), за да кандидатствате за 
уседналост, но може да се нуждаете от други доказателства, за да покажете колко 
дълго сте живели в Обединеното кралство. Можете да намерите тук списъка с 
нещата, които ще се считат за доказателство. 

Какво ми е необходимо, за да кандидатствам? 

над


