


Може би сте чували някои тревожни слухове за 
кандидатстване по схемата за уседналост, затова 
разгледахме някои от най-често срещаните 
недоразумения. 

Трябва да платите, за да кандидатствате 

След като Великобритания напусна ЕС, има 
много митове относно новите правила за 
имиграция. Ние отделяме фактите от 
измислиците 

Развенчаване на митовете: 
истината за схемата за уседналост 
за ЕС

Мит:

Не е нужно да плащате. Кандидатстването за Схемата за уседналост за ЕС е 
безплатно. Също така ще трябва сами да попълните заявлението и не трябва да 
плащате на някой друг да го направи вместо Вас. 

Единственото изключение е в случай че се нуждаете от правен съвет, например ако 
имате наказателна присъда. Има организации, които предлагат безплатни правни 
съвети, като Here For Good или Settled, но може да се наложи да платите на адвокат.

Факт:  

Не мога да кандидатствам за схемата, защото нямам телефон с Android

Мит: 



Ако изпратя документите си, няма да ги получа обратно

Мит: 

Може да намирате за странно да изпратите паспорта или документа си за 
самоличност, но Министерството на вътрешните работи ще Ви ги върне обратно. 
Ще Ви бъде указано на кой адрес да ги изпратите, докато попълвате онлайн 
заявлението. Във връзка с коронавируса обработването на всичко може да 
отнеме малко повече време от нормалното. Ако знаете, че ще Ви трябва паспорт, 
за да пътувате, вероятно е по-добре да изпратите документите си, когато се 
върнете. 

Факт:  

Не мога да кандидатствам, тъй като нямам национален осигурителен (NI) номер

Мит: 

Можете да кандидатствате без национален осигурителен номер. Ще бъдете 
попитани за него, докато попълвате онлайн заявлението, но не се притеснявайте.

Факт:  

Вероятно ще трябва да използвате смартфон за първата част на заявлението си, 
за да сканирате документите си и да направите своя цифрова снимка с помощта 
на приложението EU Exit: ID Document Check. Не е необходимо обаче да имате 
телефон с Android, ще бъде възможно и със следващите модели на iPhone след 
iPhone 7. Ето по-подробен списък за това, от което ще се нуждае Вашият 
телефон. 

Можете също така да заемете телефон от някой: приложението няма да запази 
сканираните документи на устройството. 

Ако не можете да се снабдите с правилния вид телефон или ако документите ви 
не могат да бъдат сканирани, можете или да ги изпратите до Министерството на 
вътрешните работи, или да посетите център за сканиране на документи. Можете 
да видите пълен списък на центровете за сканиране на документи тук, но имайте 
предвид, че някои от тях могат да бъдат затворени поради ограничения във 
връзка с коронавируса и че ще трябва да резервирате час и евентуално да 
платите малка сума. 

Факт:  

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone


Националният осигурителен номер предоставя лесен начин да докажете, че сте 
живели в Обединеното кралство, но можете да изпратите други документи, за да 
покажете това. Можете да намерите списък с подходящи документи тук. 

Глобите ми за паркиране могат да повлияят на заявлението ми

Мит: 

Ще бъдете помолени да декларирате всички наказателни присъди, които „не са 
изтърпени.“ Но глобите за паркиране не са присъда, нито глобите за превишена 
скорост. 

Няма да се налага да декларирате и „изтърпени“ присъди. Тук ще намерите какво 
казва полицията относно изтърпени и неизтърпени присъди.

Поредицата от видеоклипове от организацията New Europeans може да е от 
полза. Те предлагат съвети на различни езици относно наказателни присъди.  

Факт:  

Не мога да кандидатствам по схемата, ако получавам помощи или ниска заплата

Мит: 

Можете да кандидатствате, ако получавате помощи. Можете също така да 
кандидатствате, без значение колко пари печелите. 

Приложението проверява колко дълго сте живели в Обединеното кралство, а не 
какво сте правили, докато сте били в Обединеното кралство - няма значение дали 
сте получавали помощи, дали сте работили, били сте студент или сте се 
осигурявали самостоятелно. Става въпрос за пребиваване, а не за икономическа 
дейност в Обединеното кралство.

Факт:  

Не съм живял във Великобритания през цялата 2020 г., мога ли да 
кандидатствам?

Мит: 

Възможно е да можете да кандидатствате по схемата за уседналост за ЕС, ако сте 

Факт:  

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu


гражданин от ЕС или ЕИП и сте живели във Великобритания преди 31 декември 
2020 г. Това ще зависи от това дали сте придобили статут за постоянно 
пребиваване преди напускането на Обединеното кралство или дали сте нарушили 
непрекъснатостта си на пребиваване чрез напускане на Обединеното кралство.

Може да кандидатствате за статут на уседналост до 30 юни 2021 г., при условие 
че:

Ако не сте придобили постоянно жителство и сте отсъствали от Обединеното 
кралство повече от 6 месеца, трябва да сте се върнали в Обединеното кралство и да 
пребивавате до 23:00 ч. на 31 декември 2020 г., за да имате право да подадете 
заявление за Схемата за уседналост за ЕС.

Не мога да оспорвам решение за временен статут на уседналост

Мит: 

Когато попълвате заявлението си за схемата, ще достигнете точка, в която ще 
видите съобщение, в което се казва, че ще получите статут на уседналост или 
временен статут на уседналост. Това е автоматично съобщение и не е проверено 
от човек, вземащ решения. Ако смятате, че отговаряте на условията за статут на 
уседналост, можете да изберете опция за добавяне на още документи към Вашето 
заявление, за да докажете, че сте били в Обединеното кралство пет години или 
повече. Заслужава си струва да направите това; хората със статут на уседналост 
ще имат повече права от хората с временен статут на уседналост. 

Факт:  

Ако получа временен статут на уседналост, автоматично ще получа статут на 
уседналост по-късно

Мит: 

Придобили сте статут за постоянно пребиваване чрез петгодишно непрекъснато 
пребиваване в Обединеното кралство, т.е. като не сте отсъствали от 
Обединеното кралство повече от 6 месеца през който и да е период от 12 месеца 
(може да сте отсъствали еднократно до 12 месеца по важна причина)

Откакто сте получили постоянно жителство, не сте отсъствали от Обединеното 
кралство за повече от 5 години.



Не, ако получите временен статут на уседналост, ще трябва да кандидатствате 
отново за статут на уседналост, след като се класирате. Статутът няма да бъде 
получен автоматично. Временният статут на уседналост също ще изтече след пет 
години и ще трябва да кандидатствате отново за схемата, преди да изтече, за да 
продължите да живеете законно в Обединеното кралство. 

Факт:

Няма да мога да се върна в Обединеното кралство, ако напусна по всяко време. 

Мит: 

Можете да напуснете и да се върнете в Обединеното кралство за почивка или 
посещение по всяко време. Ако кандидатствате за схемата и имате временен 
статут на уседналост, можете да напуснете държавата за максимум шест месеца в 
рамките на една година. Ако обаче искате да кандидатствате за статут на 
уседналост по-късно, струва си да имате предвид, че ще трябва да докажете, че 
продължавате да пребивавате в Обединеното кралство, когато кандидатствате. 

Ако Ви бъде предоставен статут на уседналост, можете да напуснете държавата за 
срок до пет години и да се върнете, без това изобщо да повлияе на 
имиграционния ви статут. 

Факт:


