
ГРАЖДАНИ НА ЕС,  
КОИТО КАНДИДАТСТВАТ ПО СХЕМАТА 
ЗА УСЕДНАЛОСТ НА ГРАЖДАНИ 
НА ЕС (EU SETTLEMENT SCHEME)

Ако сте гражданин на ЕС1 и до 31 декември 2020 г. сте станал 
жител на Обединеното кралство, Вие и членовете на Вашето 
семейство (включително лица, които не са граждани на 
ЕС) трябва да кандидатствате по Схемата за уседналост на 
граждани на ЕС, за да продължите да живеете, работите и 
учите в Обединеното кралство след 30 юни 2021 г.

Трябва да кандидатствате дори и да сте живял в Обединеното 
кралство в продължение на много години или имате документ за 
постоянно пребиваване (permanent residence document).

Не е необходимо да кандидатствате, ако имате разрешение за 
неограничено влизане (indefinite leave to enter) или пребиваване 
(indefinite leave to remain), или ако сте ирландски гражданин, но 
можете да го направите по желание.

Онлайн приложението проверява Вашата самоличност и 
пребиваване в Обединеното кралство и изисква да декларирате 
всички наказателни присъди, ако имате такива. Крайният срок за 
кандидатстване е 30 юни 2021 г.

За информация относно кандидатстване от името на деца, 
посетете страницата GOV.UK по-долу.

Кандидатствайте по Схемата за уседналост на граждани на  
ЕС и научете повече: 

gov.uk/eusettlementscheme

1  В този документ определението „граждани на ЕС“ се отнася до граждани на 
ЕИЗ и Швейцария, които могат да кандидатстват по Схемата за уседналост 
на граждани на ЕС.

септември 2020 г.

Bulgarian

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


НАЛИЧНА ПОДКРЕПА  
СХЕМА ЗА УСЕДНАЛОСТ НА 
ГРАЖДАНИ НА ЕС 
(EU SETTLEMENT SCHEME)

Ако имате нужда от помощ за попълване на Вашето 
заявление, се предлага подкрепа, включително:

Център за разрешаване на въпроси по установяване на 
граждани на ЕС (EU Settlement Resolution Centre) 
За запитвания относно Вашето заявление - обадете се на номер 
0300 123 7379. За проверка на телефонната тарифа вижте: gov.uk/
call-charges.  
Можете също да зададете въпрос, като използвате онлайн 
формуляра: eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Преведена информация
Указанията и материалите по Схемата за уседналост на граждани на ЕС 
са преведени на 25 европейски езика и уелски език. Посетете gov.uk/
settled-status-translations и gov.uk/settled-status-translated-materials

Дигитална помощ (Assisted Digital)
Тази безплатна услуга е достъпна по телефон и лично, ако нямате 
нужния достъп, умения или увереност, за да попълните онлайн 
формуляра за кандидатстване. Свържете се с We-Are-Digital, като 
позвъните на номер 03333 445 675. За да проверите наличността на 
тази услуга и за повече информация, посетете gov.uk/eu-assisted-digital 

Услуга за сканиране на документи за самоличност 
(ID document scanning service)
Тази услуга е достъпна, за да извършите удостоверяването на 
самоличността, ако нямате достъп до приложението Излизане от 
ЕС: приложение за проверка на документи за самоличност (EU Exit: ID 
Document Check). Възможно е да се начислява административна такса 
за използване на тази услуга. За да проверите наличността на тази 
услуга и за повече информация посетете: gov.uk/eu-id-scanner-locations

Общностни организации 
Ако се нуждаете от допълнителна помощ с Вашето заявление, 
свържете се с близка до Вас общностна организация. Посетете 
gov.uk/help-eu-settlement-scheme
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