


След излизането на Обединеното кралство от ЕС, 
много хора ще трябва да кандидатстват пред 
правителството, за да могат да продължат да 
живеят във Великобритания.

Правителството на Обединеното кралство въведе 
програма, наречена Схема за уседналост за ЕС, тъй 
като гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното 
кралство, вече не са обхванати от законите на 
Европейския съюз за свободно движение.

Трябва да кандидатствате за Схемата за уседналост в случай че: 

Вие сте от държава от ЕС

Вие не сте британски гражданин, но живеете във Великобритания, защото 
имате член на семейството, който е от ЕС или ЕИП

Вие сте от друга държава в Европейското икономическо пространство (ЕИП), 
както и Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Вие сте от Швейцария

Кой трябва да кандидатства за схемата?

Аз съм млад човек от Европейския съюз, какво 
трябва да знам за правата си във 
Великобритания? 

Вашите права на имигрант



Ако имате ирландско гражданство, не е необходимо да кандидатствате по Схемата 
за уседналост за ЕС. От 1923 г. има споразумение между правителствата на 
Обединеното кралство и Република Ирландия, че гражданите от двете държави 
могат да живеят на двете места. 

Аз съм от Ирландия, какво се отнася за мен? 

Ако все още не сте британски гражданин и нямате имиграционен статут (като 
работна виза), може да можете да кандидатствате за статут на уседналост чрез 
Вашия партньор или семейство. 

Дори ако не сте гражданин на ЕС и имате имиграционен статут, все пак може да 
си заслужава да кандидатствате по схемата за уседналост, тъй като ще Ви осигури 
по-голяма защита.

Можете да кандидатствате, ако: 

Вашият партньор или член на семейството Ви също ще трябва да кандидатства за 
статут на уседналост, освен ако не е от Ирландия. Ако те са ирландци, Вие ще 
трябва да кандидатствате, но за тях няма да се налага.

Не съм от ЕС, но имам партньор или член на семейството, 
който е. Мога ли да кандидатствам? 

Имате сключен брак, партньорско съжителство или несемейна връзка с 
гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария. Ако нямате сключен брак или не сте в 
партньорско съжителство, трябва да можете да докажете, че и двамата сте 
над 18 години; че сте били заедно повече от две години и че или живеете 
заедно, или планирате да живеете заедно.

Вие сте дете, внук или правнук на гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария и сте 
под 21 години. Ако сте над 21 години и все още сте финансово зависими от 
семейството си, може също да можете да кандидатствате.

Вие сте основният болногледач на гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария. 
Така например, ако живеете във Великобритания, но сте родени в Мароко, а 
детето Ви е родено във Франция, ще можете да кандидатствате като родител 
на детето си (ако живее с Вас и се грижите за него през повечето време).



Хората в Северна Ирландия могат да притежават британско гражданство, 
ирландско гражданство или и двете. Ако имате партньор или член на 
семейството, който е роден в Северна Ирландия, притежава британско или 
ирландско гражданство и има поне един родител, който е британец или 
ирландец, можете да кандидатствате по схемата за уседналост, ако сте живели в 
Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г. 

Член на моето семейство или моят партньор е от Северна 
Ирландия, мога ли да кандидатствам?

Да, всички деца в едно семейство трябва да кандидатстват за статут на 
уседналост. Не го получавате автоматично, ако родителите Ви са кандидатствали. 

Ако сте на 21 години или по-малко, Вашият родител може да свърже Вашето 
заявление с неговото приложение. Ако сте над 16 години, можете да изберете да 
кандидатствате сами. 

Родителите ми имат статут на уседналост, аз нуждая ли се от 
този статут? 

Ако сте родени във Великобритания след 1981 г. и родителите Ви са били 
установени във Великобритания към момента на раждането Ви, тогава Вие 
автоматично сте станали британски гражданин. В този случай думата 
„уседналост“ не означава просто, че те са живели тук, а че родителите Ви са 
имали статут на уседналост, разрешение за пребиваване за неограничен срок или 
постоянно жителство. Ако не сте сигурни дали това се отнася за Вас – това е 
сложна област от имиграционното законодателство, е най-добре да потърсите 
правен съвет. 

Ами ако съм роден тук, но родителите ми по това време не са 
били британски граждани?

Ако не сте живели в Обединеното кралство преди края на 2020 г., тогава няма да 
можете да кандидатствате за Схемата за уседналост за ЕС. Ще трябва да

Пристигнах във Великобритания след 31 декември 2020 г. 
Какво да правя? 



кандидатствате чрез новия имиграционен процес. Повече подробности за новия 
процес можете да намерите тук. 
 
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Ако сте гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария и сте били във Великобритания, 
дори за един ден от последните шест месеца преди края на 2020 г., можете да 
кандидатствате по Схемата за уседналост за ЕС преди 30 юни 2021 г., въпреки че 
ще трябва да докажете, че сте били в държавата. 

Живеех във Великобритания преди 31 декември 2020 г., но 
все още не съм кандидатствал. Има ли още време? 

„Aire Centre“ може да Ви предложи съвети относно Вашите права: 

https://www.settlementguide.co.uk

„Here for Good“ предлага безплатни правни съвети: 

https://www.hereforgoodlaw.org/advisory

Settled са организация, посветена на това да помага на хората да кандидатстват 
за статут на уседналост

http://settled.org.uk/contact

Трябва да знаете повече? 

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know
https://www.settlementguide.co.uk/
https://www.hereforgoodlaw.org/advisory
https://settled.org.uk/en/contact-us/

