
Схема за уреждане в ЕС: Кандидатствайте сега, за да защитите правата 
на вас и вашите деца 
 
Искахме да ви напомним, че ако сте гражданин на ЕС, ЕИП или Швейцария, вие и членовете на 
вашето семейство (включително членове на семейството извън ЕИП) може да имате право да 
кандидатствате къмна Схемата за урежданеЕС (EUSS). Крайният срок за кандидатстване за 
тези, които са живеели във Великобритания до края на преходния период в 23:00 GMT на 31 
декември 2020 г., е 30 юни 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
Какъв е процесът на кандидатстване?  
 
Заявленията за EUSS са безплатни. Заявлението изисква да предоставите доказателство за 
вашата самоличност и гражданство, пребиваване във Великобритания и да декларирате 
престъпност. Повече информация за това, което ще трябва да кандидатствате, можете да 
намерите тук, а приложенията да бъдат направени онлайн на GOV.UK с помощта на 
компютър, таблет или мобилен телефон.  
 
Ако кандидатствате успешно за EUSS, всички ще можете да продължите да живеете и работите 
в Обединеното кралство след 30 юни 2021 г. Успешните кандидати получават статут на 
уредено или предварително уредено . Това означава, че можете да продължите да отговаряте 
на условията за достъп до същите предимства и услуги, които правите сега.  
 
Най-новитеМинистерството на вътрешните работи месечни статистически данни на показват, 
че досега има над 5,1 милиона заявления за EUSS, като остава малко повече от 3 месеца преди 
крайния срок. Така че, ако още не сте го направили, уверете се, че кандидатствате сега. 
 
Как кандидатствате от името на дете? 
 
Можете да кандидатствате от името на вашето дете или то може да кандидатства 
самостоятелно. Дете има право на статут на установен или предварително установен статус, 
ако е под 21 години и е: 

● гражданингражданин 
● на ЕС, ЕИП или Швейцария, а нена ЕС, ЕИП или Швейцария, но вие сте - или вашият 

съпруг или граждански партньор е 

Има много повече полезна информация за това тук на GOV.UK. 
 
Къде можете да получите подкрепа?  
 
Налице е много помощ и подкрепа, които да ви помогнат при кандидатстването. 
 
схема за уреждане на ЕС насоки 
Гражданина ЕС, ЕИП и Швейцария могат да проверят насоки за това как да се прилагат, 
включително и това как един родител или настойник, ще се прилага от името на детето си 
(децата), за GOV.UK. 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


 
Центърразрешаване на схеми за уреждане на ЕС 
заЗа въпроси относно вашата кандидатура можете да се обадите на 0300 123 7379 или +44 (0) 
20 3080 0010 извън Великобритания (от понеделник до петък, 8:00 до 20:00 и от събота до 
неделя, от 9:30 до 16:30). Научете за таксите за разговори.  
 
Assisted Digital 
Тази безплатна услуга е достъпна по телефона и лично, ако нямате точния достъп, умения или 
увереност за попълване на онлайн формуляра за кандидатстване. Свържете се с We Are Digital, 
като се обадите на 03333 445 675 (от понеделник до петък, от 9:00 до 17:00). За повече 
информация, посететеGOV.UK. 
 
Услуга за сканиране на документи за самоличност 
Тази услуга е достъпна за завършване на стъпката за проверка на самоличността, ако нямате 
достъп до приложението EU Exit: ID Document Check. Може да има административна такса за 
използване на тази услуга. За списък на местата, посетете GOV.UK. 
 
Организации на общността 
Министерството на вътрешните работи е осигурило финансиране за 72 организации в 
Обединеното кралство, за да предостави помощ и подкрепа на гражданите на ЕС и членовете 
на техните семейства с тяхното заявление за схема за уреждане в ЕС. Намерете местна 
общностна организация нана GOV.UK. уебсайта  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

