


И така, какво трябва да направите?

В началото това може да изглежда 
изключително трудно, но ако 
следвате стъпките ще успеете! 
Може да има много стъпки, но 
всяка отделна стъпка е лесна. 

Ако имате биометричен паспорт / лична карта от ЕС, 
първата стъпка е да изтеглите приложението EU Exit: 
ID Document Check на Вашия телефон. 
Приложението ще Ви попита за телефонен номер и 
имейл адрес. 

Ако нямате биометричен паспорт / лична карта или имате проблем със 
сканирането му, ще трябва да започнете процеса на кандидатстване 
директно онлайн (не чрез приложението) и да изпратите паспорта/ 

След това има четири етапа: 

1) сканирайте паспорта или личната си карта;
2) поставете телефона върху паспорта си (приложението ще сканира 
чипа);
3) сканирайте лицето си;
4) фотографирайте лицето си.
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Поетапни насоки за кандидатстване:

Как да кандидатствам за Схемата 
за уседналост за ЕС



личната си карта по пощата до Министерството на вътрешните работи. 
Това не е проблем: те ще го върнат! Посетете лично Министерството на 
вътрешните работи и вземете разписка за изпращането на Вашия пакет, 
за да се успокоите. 

Поради коронавируса този процес може да отнеме повече време от 
обичайното, така че ако имате нужда от паспорта си - например да 
отидете на почивка след месец - отложете стартирането на заявлението 
си, докато се върнете от пътуването си. 

Когато въведете данните си в приложението, ще бъдете 
насочени към уеб страница, за да продължите 
кандидатстването. Тази стъпка може да се направи на 
всяко устройство - компютър, лаптоп, мобилен телефон 
или таблет.
Ще трябва да влезете, като използвате някаква лична 
информация и телефонния номер / имейл адрес, който 
вече сте въвели в приложението. 

Ще трябва да попълните всеки раздел от формуляра 
(самоличност, тип на заявлението, пребиваване в 
Обединеното кралство, наказателни присъди, цифрова 
снимка). Важен елемент от тази част на кандидатстването 
е подаването на национален осигурителен номер (NI), ако 
имате такъв, и разкриване на всички наказателни 
присъди, ако е приложимо, но ако нямате NI номер, не се 
притеснявайте – въпреки това можете да кандидатствате.
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Също така ще бъдете помолени да предоставите подробности за 
документа си за постоянно пребиваване или разрешението за 
пребиваване за неограничен срок. Ако нямате такива, ще бъдете 
помолени да потвърдите текущия си адрес в Обединеното кралство и 
Вашия NI номер (ако имате). Тези подробности ще бъдат използвани от 
Министерството на вътрешните работи за търсене в правителствени бази 
данни и за потвърждение, че пребивавате в Обединеното кралство и 
дали живеете тук повече от пет години.
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Когато приключите, системата ще покаже едно от трите съобщения:

Ако искате да докажете, че отговаряте на условията за статут на 
уседналост, можете да видите годините, от които се нуждаете, за да 
предоставите доказателства, и да качите доказателства за пребиваване 
чрез онлайн приложението.

Това ще се случи, ако данните, предоставени от Вас и открити от 
Министерството на вътрешните работи, предполагат, че сте живели в 
Обединеното кралство по-малко от пет години, но че сте живели тук 
през последните шест месеца. Ще имате избор между „приемане“ на 
временен статут на уседналост или подаване на доказателства, за да 
покажете, че отговаряте на условията за статут на уседналост.  

„Щебъде разгледан временен статут на уседналост“: 

Това ще се покаже, ако автоматизираното сканиране на правителствени 
данни покаже, че живеете в Обединеното кралство от пет поредни 
години. След това Вашето заявление ще отиде при човек, който взема 
решения, за да подпише решението за предоставяне на статут на 
уседналост. Ако сте съгласни с това предварително решение, можете да 
кликнете върху ‘Подаване на заявление’ и Вашето заявление ще бъде 
завършено.

„Щебъде разгледан статут на уседналост“: 

„Нуждаем се от повече доказателства за Вашето пребиваване“: 

Ако видите това съобщение, можете да избирате между качване на 
доказателства, показващи Вашето пребиваване в Обединеното кралство 
в продължение на пет години (за да отговаряте на условията за статут на 
уседналост) или през последните шест месеца (за да имате право на 
временен статут на уседналост). Не се притеснявайте, има много начини, 
по които можете да покажете доказателство за пребиваване, като можете 
да намерите пълен списък тук.

Ако смятате, че трябва да получите статут на уседналост и да имате 
доказателства, които да го доказват, тогава не приемайте временен 
статут на уседналост. Ако го направите, в бъдеще ще трябва да подадете 
второ заявление за статут на уседналост.
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След като подадете заявлението си, ще получите по имейл сертификат за 
кандидатстване, изпратен от Министерството на вътрешните работи, за 
да се потвърди, че сте подали валидно заявление. Това обаче не 
потвърждава, че имате имиграционен статут в Обединеното кралство.
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https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


Какви са сроковете?

Ще получите писмо с решение по имейл. Това може да отнеме повече 
време заради коронавируса, така че не се паникьосвайте, ако не го 
получите след няколко дни - понякога отнема няколко месеца. В pdf 
писмото се посочва дали имате временен статут на уседналост или статут 
на уседналост, но то не е доказателство за Вашия статут. 

Всеки път, когато подновявате личната си карта, променяте адрес и 
лични данни, като името си, Ваша отговорност е да актуализирате 
данните си за статута онлайн:

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details

Когато трябва да докажете статута си в бъдеще, например когато отивате 
в университет или наемате стая, ще трябва да използвате онлайн 
системата на правителството, за да видите и докажете статута си: 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

Краен срок за пребиваване: За да кандидатствате, 
трябва да сте живели в Обединеното кралство 
преди 31 декември 2020 г. 

Краен срок за кандидатстване: Трябва да попълните 
заявлението си до 30 юни 2021 г.

В момента от Министерството на вътрешните работи казват, че обработват 
заявленията по-бавно от обикновено заради пандемията от Covid-19. Въпреки че 
крайният срок е 30 юни 2021 г., препоръчваме да подадете заявлението си 
по-рано, за да избегнете притеснения, причинени от бавна обработка. 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status


Ако трябва да говорите с някого относно Вашето заявление, свържете се с 
Центъра за решения за схемата за уседналост за ЕС: 

Телефон:  0300 123 7379
При обаждане извън Обединеното кралство:  +44 203 080 0100
От понеделник до петък, от 80:00 до 20:00 часа
Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете също така да задавате въпроси чрез уебсайта на правителството тук. Те ще 
отговорят в рамките на пет работни дни. 

Можете да прочетете насоки от правителството тук и да ги намерите преведени на 
други езици тук. 

https://www.gov.uk/eusettledstatus
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations

