
КАНДИДАТСТВАМ КАТО
ПРИСЪЕДИНЯВАЩ СЕ ЧЛЕН НА 

СЕМЕЙСТВОТО
PRE-SETTLED
STATUS

Ако сте близък член на семейството на гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария или на техния съпруг/съпруга/граждански 
партньор, и искате да влезете и  пребивавате в Обединеното кралство, следва да кандидатствате от страната, в която 
живеете. Вашият близък член на семейството или неговата съпруг/съпруга/граждански партньор, ще бъде Вашия 
спонсор (relevant sponsor), ако те самите покриват изискванията на Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme). 
Ще можете да кандидатствате за присъединяване към Вашия спонсор в Обединеното кралство по всяко време в бъдеще. 
Вашият спонсор следва да е започнал пребиваването си в Обединеното кралство преди 31.12.2020 и да няма дълги Вашият спонсор следва да е започнал пребиваването си в Обединеното кралство преди 31.12.2020 и да няма дълги 
отсъствия, които да го нарушават. отсъствия, които да го нарушават. 
Вашият спонсор следва да кандидатства за своя временен или постоянен статут на уседналост (pre-settled or settled status)  
до 30.06.2021, за да може да продължи да пребивава законно в Обединеното кралство  и след тази дата. Обединеното кралство  и след тази дата. 

Settled е нова благотворителна организация, чиято цел е да помогне на уязвими граждани на ЕС 
да кандидатстват по Схемата на уседналост. Благотворителната организация работи с мрежа от 
доброволци в цялата страна.
•  Ако можете, направете дарение на Settled,направете дарение на Settled, за да можем да достигнем до уязвими граждани на ЕС в 

цялата страна: settled.org.uk/en/donate/settled.org.uk/en/donate/
• Ако желаете да станете доброволец, моля, присъединете се към нас на settled.org.uksettled.org.uk

Registered charity  
no. 1184580

OISC organisation 
no. N201900057

CRIMINAL RECORD

PRE-SETTLED
STATUS

Аз съм партньор на или съм 
зависим от моя спонсор
   Съпруг/съпруга или граждански партньор Съпруг/съпруга или граждански партньор
Връзката Ви следва да e съществувала на 31.12.2020  
(31.12.2025 за член на семейството на швейцарски граждани). 
Ако нямате връзка до 31.12.2020, проверете по-долу дали 
може да кандидатствате като дълготраен партньор на 
семейни начала (durable partner). 

    Дълготраен партньор на семейни начала (durable partner)  Дълготраен партньор на семейни начала (durable partner)
Министерството на вътрешните работи на Обединеното 
кралство (The Home Office) очаква да види поне две години 
съжителство преди 31.12.2020 или други доказателства 
за сериозността на Вашата връзка. Например, ако имате 
споделена отговорност за деца, това би се приело за добро 
доказателство. 

    Зависими деца и внуци  Зависими деца и внуци
Само деца и внуци, навършили 21 години, ще е необходимо да 
докажат, че са зависими от техния спонсор. (вижте на стр. 2).

   Зависими родители или дядо и баба Зависими родители или дядо и баба
Ако кандидатствате до 30.06.2021, зависимостта се приема 
без доказателства. 
Ако кандидатствате на или след 01.07.2021, следва да 
можете да докажете зависимостта от Вашия спонсор. 
 (вижте на стр. 2).

Аз съм гражданин на 
ЕС/ЕИЗ/Швейцария. Какво ми е 
необходимо, за да кандидатствам?
    Валиден биометричен паспорт или лична карта  Валиден биометричен паспорт или лична карта
    Доказателство за връзката Ви   Доказателство за връзката Ви (вижте на стр. 2)

    Изтеглете приложението за смартфон на   Изтеглете приложението за смартфон на 
Министерството на вътрешните работи на Министерството на вътрешните работи на 
Обединеното кралство (The Home Office) Обединеното кралство (The Home Office) EU EXIT: ID EU EXIT: ID 
Document Check, за да сканирате биометричния си Document Check, за да сканирате биометричния си 
паспорт.паспорт.

Аз не съм гражданин на ЕИЗ,  
какво ми е необходимо, за да 
кандидатствам?
Повечето граждани, които не са от ЕИЗ, няма да могат да 
използват приложението EU EXIT: ID Document Check за 
сканиране на биометрични данни. Те ще е необходимо да 
кандидатстват първо за семейна виза (EUSS family permit). 
Само в този случай ще могат да влязат в Обединеното 
кралство и да кандидатстват за временен или постоянен 
статут на уседналост (pre-settled or settled status). Ако 
пристигнат в Обединеното кралство след 01.04.2021, те ще 
следва  да кандидатстват за статут в рамките на 3 месеца.

Когато искам да се присъединя 
към моя спонсор, ще мога ли 
да вляза като посетител и да 
кандидатствам за статут от 
Обединеното кралство? 
Не, трябва да кандидатствате от чужбина и да да кандидатствате от чужбина и да 
изчакате решението за Вашия статут преди изчакате решението за Вашия статут преди 
да предприемете пътуване.да предприемете пътуване. Сертификатът за 
кандидатстване (certificate of application - COA) не 
е доказателство, че може да влизате и оставате в 
Обединеното кралство. 

Имам криминално досие
Препоръчваме Ви да потърсите правен съвет Препоръчваме Ви да потърсите правен съвет 
преди да кандидатствате. преди да кандидатствате. Повече информация 
има на нашия уебсайт: settled.org.uksettled.org.uk

Английският ми не е достатъчно  
добър, за да се справя с 
кандидатстването за статут
Settled предлага помощ чрез уебсайта си, а също и чрез 
многоезичните си форуми във Фейсбук и телефонни 
линии, които са достъпни и чрез WhatsApp или SMS. За 
допълнителна информация и телефонни номера за контакт, 
моля погледнете нашия уебсайт.

Имам ли право да се присъединя към моя спонсор (relevant sponsor)  
и как да кандидатствам?

PASSPORT



www.settled.org.uk
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ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, 
КОИТО СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ

Присъединяване към Вашия спонсор 
(relevant sponsor) в Обединеното кралство

Вашият спонсор може да бъде един от следните:
 Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария  Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария или негов/а съпруг/а или граждански партньор негов/а съпруг/а или граждански партньор
 Отговарящо на условията лице от Северна Ирландия или негов/а съпруг/а или граждански партньор Отговарящо на условията лице от Северна Ирландия или негов/а съпруг/а или граждански партньор
  Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария,   Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, който е живял в Обединеното кралство и е упражнявал съюзни права преди да 
получи британско гражданство, или негов/а съпруг/а или граждански партньор негов/а съпруг/а или граждански партньор
  Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, който е „граничен работник”,   Гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, който е „граничен работник”, т.е. жител на страна от ЕС, но работи в 
Обединеното кралство.
  Британски гражданин,   Британски гражданин, който също е гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, в някои ограничени случаи може да спонсорира 
член на семейството, ако попада под договореностите на Маккарти за двойната националност (McCarthy cases).

  Ирландски гражданин,   Ирландски гражданин, който би имал право на статут, ако е кандидатствал по Схемата за уседналост преди 
01.07.2021 или неговия/неговата съпруг/а или граждански партньор.

Препоръчително е гражданинът на ЕС/ЕИЗ/Швейцария да е получил статут, преди Вие да кандидатствате. 
Членът на Вашето семейство следва да отговаря на критериите на Схемата за уседналост, дори ако не е кандидатствал 
или не може да кандидатства.Това означава, че те:

 са пребивавали в Обединеното кралство преди 31.12.2020 са пребивавали в Обединеното кралство преди 31.12.2020
  покриват условията на проверката за криминално минало.  покриват условията на проверката за криминално минало.

   Ако сте гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, ще е необходимо да кандидатствате от страната, в която живеете и да да кандидатствате от страната, в която живеете и да 
изчакате решениетоизчакате решението за статут, преди да влезете в Обединеното кралство. Уверете се, че имате валиден документ 
за самоличност. Ако сте гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария и имате биометричен паспорт,ще можете да използвате 
приложението за мобилни телефони EU Exit:ID Document Check.

   Ако не сте гражданин на ЕИЗ, ще е необходимо да кандидатствате от страната, в която живеете за семейна виза (EUSS от страната, в която живеете за семейна виза (EUSS 
family permit),family permit), преди да влезете в Обединеното кралство.  
Моля посетете сайта: https://www.gov.uk/family-permit/eu-settlement-scheme-family-permit

  Ако сте член на семейство от страна извън ЕИЗ и имате валидна биометрична карта за пребиваване (biometric residence 
card),но сте били извън Обединеното кралство повече от шест месеца, то можете да кандидатствате за временен статут, 
като използвате приложението за мобилни телефони EU Exit:ID Document Check),вместо да кандидатствате за семейна 
виза(EUSS family permit).

   Ако нямате паспорт или лична карта или ако скоро им изтича срока, следва да кандидатствате за нов документ за 
самоличност колкото е възможно по-скоро.

   Доказателства за връзката Ви с член на Вашето семейство от ЕИЗ или техния съпруг/а или граждански партньор, Доказателства за връзката Ви с член на Вашето семейство от ЕИЗ или техния съпруг/а или граждански партньор, са 
например свидетелство за брак от преди 31.12.2020, свидетелство за гражданско партньорство от преди 31.12.2020 или акт 
за раждане. Ако имате брак или гражданско партньорство с швейцарски гражданин, който е пребивавал в Обединеното 
кралство преди 31.12.2020, правилата за кандидатстване са различни. Може да имате право на статут, ако сте сключили 
брак или гражданско партньорство преди 01.01.2026 и ако връзката все още съществува в момента на кандидатстване.

    Ако членът на семейството Ви (от ЕС/ЕИЗ/Швейцария), към когото се присъединявате, е кандидатствал по Схемата за 
уседналост, следва да предоставите референтния номер на тяхното заявление за статут.

    Ако членът на семейството Ви (от ЕС/ЕИЗ/Швейцария), към когото се присъединявате, не е кандидатствал по Схемата 
за уседналост, следва да предоставите: неговия валиден паспорт (от ЕС/ЕИЗ/Швейцария)или лична карта, както и 
доказателства, че те биха отговаряли на условията за Схемата на уседналост, ако биха кандидатствали.

   Ако сте дълготраен партньор на семейни начала, ще е необходимо да предоставите доказателства, че сте били в 
дългосрочна връзка преди 31.12.2020.дългосрочна връзка преди 31.12.2020.

  Следва да можете да докажете, че сте живели заедно в продължение на минимум 2 години преди 31.12.2020. 2 години преди 31.12.2020. 
Доказателствата могат да включват: 

  •   извлечения от споделена банкова сметка, сметки за битови услуги, данъчни декларации или официална 
кореспонденция, получена на същия адрес;

  •  акт за раждане или споразумение за попечителство, показващи, че сте споделяли отговорността за деца, докато сте 
живели заедно.

  Можете да използвате и други документи, за да докажете, че сте в сериозна връзка, но също така, ще е необходимо да 
предоставите доказателства, че:

 • към момента на кандидатстване сте все още заедно;
 • ако сте пребивавали в Обединеното кралство преди 01.01.2021, пребиваването Ви е било законно. 

    Ако е необходимо да докажете, че сте зависим от член на Вашето семейство (от ЕС/ ЕИЗ/Швейцария) или на негов сте зависим от член на Вашето семейство (от ЕС/ ЕИЗ/Швейцария) или на негов 
съпруг/а/граждански партньор,съпруг/а/граждански партньор, можете да предоставите доказателства като:

 • банкови извлечения или парични преводи, които показват, че финансово сте зависим от тях;
 • доказателства, че зависите от тях за здравни грижи, например писмо от лекар в болница.

За допълнителна информация относно вида на документите, които следваа да предоставите:
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partnerhttps://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-relationship-to-an-eu-citizen#unmarried-partner

ВАЖНA ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


