


Ако четете това, очевидно мислите как ще 
бъдете засегнати, когато Великобритания 

напусне ЕС. Може също да се притеснявате за 
семейството си и да сте обезпокоени, че те 
нямат достатъчно информация. Следната 

информация трябва да Ви помогне да разберете 
какво трябва да знаете и как да говорите със 

семейството си за това. 

Ако сте от държава в Европейския съюз, от Исландия, Лихтенщайн или 
Норвегия (държави от Европейското икономическо пространство), или от 
Швейцария, ще трябва да кандидатствате по европейската схема за уседналост 
до 30 юни 2021 г., ако искате да продължите да живеете във Великобритания. 

Всички в семейството Ви, включително децата, ще трябва да кандидатстват, 
освен ако не са британски гражданин или не са от Ирландия. Децата не се 
включват автоматично, когато техният родител кандидатства за схемата за 
уседналост за ЕС. 

Ако сте над 16 години, можете да изберете да кандидатствате сами за схемата. 

Ако сте под 21 години, при желание пак можете да свържете заявлението си 
със заявление, подадено от родител или настойник. 

Ако сте над 21 години и все още сте финансово зависими от семейството си, 
можете също да свържете заявлението си със заявление на родител или 
настойник. 

Какво трябва да знаете Вие и Вашето семейство 
за живеенето във Великобритания

Разговор с родители за схемата за 
уседналост за ЕС

Основна информация



За да може дадено лице да се смята за Ваш родител по схемата за уседналост за 
ЕС, то трябва да бъде биологичната Ви майка или баща, осиновителят Ви, 
доведеният Ви родител, баба Ви или дядо Ви. 

Ако родителите Ви кандидатстват за схемата за уседналост от Ваше име, те ще 
трябва първо да кандидатстват за себе си и след това да свържат заявлението ви 
с тяхното. Когато попълват своите цифрови формуляри, те трябва да не забравят 
да запазят 16-цифрения номер на заявлението, генериран от системата, за да 
могат да го използват, когато е време да добавят Вашето заявление към тяхното. 
Ако обаче отговаряте на условията за статут на уседналост, а те отговарят само на 
условията за временен статут на уседналост, е по-добре да кандидатствате 
отделно. 

Ако сте под 16 години, Вашият родител пак ще трябва да кандидатства от Ваше 
име, дори ако заявленията не са свързани. 

Когато Ваш родител кандидатства, от него ще бъдат поискани доказателства, че 
сте негово дете. Това означава: 

Родители, баби и дядовци

Ако Вашата баба или Вашият дядо 
кандидатстват, те също ще се нуждаят от 

актове за раждане, за да докажат 
връзката си с Вашия родител. 

Удостоверение за осиновяване или за 
настойничество. 

това е имиграционен документ, който 
позволява на членове на семейството на хора 
от Европейското икономическо пространство 

да се присъединят към тях във 
Великобритания. 

Ако Вашите доведени родители 
кандидатстват, те също ще трябва да 

предоставят удостоверение за брак или 
партньорско съжителство. 

Акт за раждане Удостоверение

Разрешение за член на 
семейството 

удостоверение за брак или 
партньорско съжителство



Всеки, който кандидатства от името на дете, също ще трябва да докаже, че детето 
живее в Обединеното кралство. Доказателствата могат да включват: 

• Писмо за детски надбавки или детски данъчен кредит
• Доказателства от детска градина, училище, колеж или университет
• Писмо от здравен посетител или от Вашия личен лекар

Ако Вие сте бременна или някой от Вашето семейство е, то кандидатстването за 
схемата за уседналост трябва да се извърши преди раждането. Ако статута на 
уседналост се придобие преди бебето да се роди и бебето се роди във 
Великобритания, то автоматично ще стане британски гражданин. 

Бременност 

На каквато и възраст да сте, да казвате на по-възрастните си членове на 
семейството какво да правят, често може да бъде сложно, но има начини да го 
улесните. 

Как да подходите към разговор със семейството си

Родителите Ви може да мислят, че не е необходимо да кандидатстват, особено ако 
живеят дълго време във Великобритания, но трябва да го направят, както за себе 
си, така и за вас. 

Те също така може да мислят, че притежаването на документ за постоянно 
пребиваване означава, че не е необходимо да кандидатстват, но все пак ще 
трябва да го направят. 

Първо, трябва да бъдете сигурни какво трябва да им кажете. 

Това може да бъде трудно, особено когато се опитвате да преведете юридически 
термини или език, използван от правителството, с който не сте запознати. 

Може да се наложи и да им преведете документи от английски 
език. 



от семеен приятел, учител или от една от организациите, изброени в раздела 
Допълнителна помощ по-долу. Можете също така тук да намерите 
правителствените съвети, преведени на различни езици: 

https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-translated-inf
ormation-materials

Можете да поискате помощ 

слушайте какво имат да кажат и след това им покажете какво сте прочели и 
научили. Кажете им къде сте намерили информацията си и защо се доверявате на 
мястото, където сте я намерили. 

Не се ядосвайте, 

Те могат да имат информация от работодателя си или от общностна група. 
Попитайте дали можете да прочетете и това, особено ако е написано на английски 
език и това не е първият език на Вашето семейство. 

Попитайте какво са разбрали родителите Ви относно престоя 
във Великобритания. 

и искате семейството Ви да Ви помогне. Хората като цяло и особено 
по-възрастните роднини често реагират по-добре, когато ги помолят за помощ, 
вместо да им се каже да направят нещо. 

Обяснете, че се притеснявате 

Не се обезсърчавайте, ако първият Ви опит не ги убеди и напомнете на 
семейството си, че всички вие ще трябва да кандидатствате по схемата за 
уседналост за ЕС до 30 юни 2021 г. 

Може да се наложи да проведете повече от един разговор с 
тях

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-factsheet


Можете да намерите статии на „The Mix“ относно имиграционния статут и 
кандидатстването за схемата за уседналост. 

Можете да намерите официалните правителствени насоки тук: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Бюрото за консултиране на граждани предоставя насоки за пребиваване в 
Обединеното кралство на следния адрес: 

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/staying-in-the-uk-a�er-brexit/staying-in-th
e-uk-if-youre-from-the-eu/

Можете също така да се свържете с местното бюро за консултиране на граждани, 
за да говорите по телефона или да се видите лично с тях. Техният уебсайт също 
има функция за чат, където можете да говорите с човек онлайн. Можете да 
намерите и двете на следния адрес:

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/contact-us/contact-us/contact-us/

„Here for Good“ са благотворителна организация, която предлага безплатни 
правни съвети относно имиграцията: 

https://www.hereforgoodlaw.org

„The 3 Million“ са организация, която води кампания за правата на мигрантите. Те 
имат група специално за млади европейци, живеещи във Великобритания. 
Можете да научите повече за това на следния адрес: 

https://www.the3million.org.uk/young-europeans

Допълнителна помощ
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