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Информационен 
център за 
лондончани, 
граждани на 
Европейския съюз 
 

Кметът Садик Кан е категоричен, че всички граждани на 
Европейския съюз, живеещи в Лондон, са не само добре 
дошли, но и принадлежат тук. 
 
За да е сигурен, че гражданите на ЕС и техните 
семейства имат цялата налична информация за живота 
им тук след Брекзит, се създаде този електронен 
информационен портал, който се състои от няколко 
раздела. Целта е да Ви бъде предоставена ясна и точна 
информация и ако се наложи, допълнителна помощ и 
съвет. Тази страница ще продължи да се обновява. 
 
Регистрирайте се за актуална информация тук 
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Какво означава Брекзит за гражданите на 

Европейския съюз в Лондон? 

През юни 2016 година Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз. 
По-долу са изложени отговорите на някои от въпросите, които може би имате, 
свързаните с тях решения и по какъв начин това Ви засяга. 
 

Какво е Брекзит? 
Брекзит е популярният термин, използван за излизането на Обединеното кралство от 
Европейския съюз, вследствие на решение на болшинството в референдума, 
проведен на 23.06.2016 г. 
 
През март 2017 година Тереза Мей даде официално известие на ЕС за намерението 
на ОК  да го напусне, като задейства така наречения член 50. Това сложи началото на 
двегодишния период на преговори за договаряне на условията по напускане и 
определянето на бъдещите взаимоотношения между ЕС и ОК. 
 
Обединеното кралство е пълноправен член на ЕС от 1973 година. Това означава, че 
много структури, споразумения и договори, съществуващи днес, са в резултат на 
членството на ОК в ЕС и те ще станат невалидни в момента, в който ОК окончателно 
напусне ЕС. Трябва да се създадат нови структури, споразумения и договори, които 
да са в съгласие със законите на ОК, а не на ЕС.  
 

Как ще се отрази Брекзит на гражданите на ЕС, живеещи в Лондон? 
Лондончани, независимо от техния произход и националност, са находчиви и 
устойчиви, лесно адаптиращи се към промените и приемащи новите възможности. 
Но не всяка промяна е лесна, желана или подвластна на нашия контрол. Каквито и да 
са мислите Ви за Брекзит, той ще има фундаментално влияние върху живота на 
всички. 
 
Това се отнася за гражданите на 27-те страни-членки на Европейския съюз, 
гражданите на Европейската икономическа зона (ЕИЗ) - Норвегия, Лихтенщайн и 
Исландия, както и тези на Швейцария, за членовете на техните семейства, които са 
се установили тук, упражнявайки правото си на свободно движение в ЕС. 
Европейците, упражняващи правото си на свободно движение и живеещи в ОК , ще 
имат промяна в статута на пребиваване, когато ОК напусне ЕС. Правителството на 
ОК се договори с ЕС за нов статут, позволяващ на гражданите на ЕС да продължат 
да живеят и работят тук. Този статут се нарича уседнал статут (settled status).  
 



 

 

С малки изключения, ако сте гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария и живеете в ОК, 
ще трябва да кандидатствате за уседнал статут чрез схемата, която се въведе от 
Хоум офис. Това се отнася и за хора от страни извън ЕС, които са членове на 
семействата на граждани на ЕС, ЕИЗ или Швейцария. 
 
Кметът на Лондон няма юридически правомощия в този процес, тъй като това е част 
от държавното законодателство на ОК, но въпреки това би искал да увери всички 
лондончани, граждани на ЕС, ЕИЗ и Швейцария, също и техните семейства, че ще 
могат да останат и да бъдат пълноправни членове на нашата общност. 
 
Тези страници са създадени с цел да дадат ясна и точна информация, както и да 
бъдат допълнителни източници за съвет и помощ, ако е необходимо. Те не предлагат 
правна помощ и Община Лондон не е в състояние да осигури това. 
 

Какви ще са бъдещите взаимоотношения между Обединеното кралство и 
Европейския съюз? 
Бъдещите взаимоотношения са все още в процес на преговори. Много сценарии се 
дискутират в медиите, включително и вариантът на напускане без споразумение, без 
„сделка“. Този вариант ще се отрази тежко на хора, фирми и организации, които 
разчитат на регулациите в ЕС и договорите, подписани на тази база. В отделен раздел 
сме пояснили какво може да е по-различно, в случай че няма споразумение. 
 
ЕС и ОК потвърдиха, че е в техен взаимен интерес тази ситуация да не се допусне и 
заявиха, че каквото и да се случи, гарантирането правата на гражданите на ЕС, 
пребиваващи на територията на ОК, е техен приоритет. Намерението на британското 
правителство е да въведе схемата за уседнал статут (settled status), независимо от 
резултатите на преговорите. 
 
В  своята Декларация  от 21.06.2018 г., правителството на Обединеното кралство 
ясно посочи намерението си: 
 
„Гарантирането правата на гражданите винаги е било наш приоритет в преговорите с 
Европейския съюз. Ние работихме по въпроса и постигнахме споразумение за 
гарантиране правата на гражданите на ЕС, живеещи в ОК, както и тези на британските 
граждани, живеещи в ЕС. Гражданите на ЕС и техните семейства, живеещи в ОК, ще 
могат да продължат да живеят, работят и учат тук, да имат достъп до 
здравеопазването и социалната система, както и досега. Техните близки роднини, 
понастоящем живеещи извън границите на кралството, ще могат да се присъединят 
към тях и на по-късен етап.” 
 
Като част от излизането на ОК от ЕС, британското правителство и ЕС договориха 
сделка, която определя условията по напускането. Нарича се „споразумение за 
оттегляне“ (withdrawal agreement), което беше финализирано през ноември 2018 
година. В това споразумение е изложено как тези, които са се възползвали от 
свободата на движение в ЕС, граждани на ЕС, живеещи в ОК или британски граждани, 
живеещи в ЕС, ще бъдат защитени, когато ОК напусне ЕС. Това споразумение обаче 
трябва да бъде одобрено от британския парламент. Споразумението беше 
отхвърлено няколко пъти при гласувания между 15 януари  и 29 март 2019 година. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Имаше някои елементи от споразумението, с които депутатите от различни партии не 
се съгласиха, в това число договорките относно границата между Северна Ирландия 
и Република Ирландия. 
 
Британското правителство договори с ЕС удължаване на срока, за да подсигури време 
за Премиера да постигне съгласие с Парламента за пътя напред и да се опита да 
осигури мнозинство в подкрепа на споразумението за напускане. Настоящата дата за 
напускане на ЕС е 31.10.2019. Това не променя крайната дата на преходния период, 
както и крайния срок за подаване на молба за уседнал статут. Те си остават същите. 
 

Какво означава това за гражданите на Европейския съюз в Лондон? 
Това означава че когато Обединеното кралство напусне ЕС, Вие ще можете да 
останете в Лондон и да живеете живота си, почти както досега. Вашият настоящ статут 
на пребиваване ще бъде защитен. Вие ще можете да работите и да имате достъп до 
здравеопазването и социалната система, както досега. Обаче ще трябва да 
кандидатствате за нов статут, който потвърждава че живеете в ОК и имате право на 
това. Новият статут се нарича „уседнал статут“ (settled status) или „временен уседнал 
статут“ (pre-settled status). 
 

Какво означава това за гражданите на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, 
т.е. Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и Швейцария? 
Правата на гражданите на Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария бяха 
определени в отделни договори между британското правителство и правителствата 
на тези държави. Гражданите на ЕИЗ и Швейцария ще имат същите права като 
гражданите на 27-те страни-членки на ЕС и могат да кандидатстват за уседнал (settled 
status) или временен уседнал статут (pre-settled status). 
 

Какво е уседнал статут (settled status) и временен уседнал статут (pre-
settled status)? 
Европейските регулации за свободно движение няма да са актуални за Обединеното 
кралство след 31.12.2020 г. Поради тази причина правителството на ОК направи 
задължително кандидатстването за нов статут на пребиваване за всички граждани на 
ЕС, ЕИЗ и Швейцария и техните семейства, желаещи да живеят и работят тук легално 
след 31.12.2020 г. Новият статут се казва уседнал статут (settled status) и дава право 
на постоянно местожителство (ILR) на успешните кандидати.  
 
Хоум oфис и правителството заявиха, че очакват по-голямата част от молбите да са 
успешни, с изключение на малък брой криминално проявили се в тежки престъпления. 
Вие ще трябва да предоставите доказателства, че сте живяли в ОK без прекъсване 
минимум пет години, за да се квалифицирате за изискванията за уседнал статут, 
когато подавате молба. Ако не сте в състояние да предоставите доказателства, но сте 
пристигнали на територията на ОK преди 31.12.2020 г., ще получите временен 
уседнал статут. Ако имате временен уседнал статут, при изтичането на петгодишния 
Ви период на продължително пребиваване в ОК, Вие можете да подадете документи 
за уседнал статут. 
 



 

 

Има някои изключение за хора, притежаващи статут за постоянно местожителство 
(PR) или безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR), които са обяснени в отделен 
раздел по-долу. 
 

Защо трябва да кандидатствате за уседнал статут (settled status) или 
временен уседнал статут (pre-settled status)? 
Уседналият статут гарантира правото Ви на пребиваване на територията на 
Обединеното кралство след 30.06.2021 г., когато приключва гратисният шестмесечен 
период след 31.12.2020 г., който е крайният срок за подаване на молбите. 
 
Ако сте гражданин на ЕС и желаете да продължите да живеете и работите в ОК, да 
имате достъп до социалната система, да учите и да наемате жилища, да ползвате 
системата за здравеопазване след 31.12.2020 г., Вие задължително трябва да 
кандидатствате за този статут.  
 
Ако сте близък роднина на гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария и Вашият статут се 
основава на базата на правото на свободно движение на Вашия роднина,  Вие също 
трябва да кандидатствате. 
 

Кой трябва да кандидатства? 
Ако Вие сте граждани на ЕС, ЕИЗ или Швейцария и живеете в Обединеното кралство, 
ще трябва да кандидатствате. Това се отнася и за граждани на страни извън ЕС, които 
са тук като членове на семейство на граждани от ЕС, ЕИЗ или Швейцария. 
 
Това не се отнася за ирландски граждани или граждани на ЕС, ЕИЗ или Швейцария с 
безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR) или многократна безсрочна виза за 
влизане в страната (ILE), но те също може да кандидатстват, ако желаят.  
 
Тези, които имат документ за постоянно местожителство (PR) ще трябва да го заменят 
за новия уседнал статут (settled status), тъй като постоянното местожителство (PR) 
престава да съществува след 31.12.2020 г. Повече информация за това има в 
разделите по-надолу. 
 
Хоум офис потвърди че ако имате британско гражданство в допълнение на това към 
една от 27-те страни-членки на ЕС, ЕИЗ или Швейцария, т.е. ако имате двойно 
гражданство, Вие няма да можете да подавате молба за уседнал статут, въпреки че 
някои права, защитени от споразумението за оттегляне, може да се отнасят и за Вас. 
Например близки роднини да могат да се присъединят към Вас, включително и близки 
роднини от т. нар. Лунес случаи да могат да кандидатсват по схемата. 
 
Правозащитни граждански организации все още се противопоставят на това. Ще Ви 
уведомим, ако има промени. 
 

Какви ще са Вашите права като европейски гражданин с уседнал статут 
(settled status) след Брекзит? 
Като цяло уседналият статут Ви позволява да запазите повечето от настоящите си 
права. Вие ще можете да живеете в Обединеното кралство безсрочно, да работите, 
да учите, да ползвате системата на здравеопазване, както и да получавате пенсия и 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

социални помощи, ако отговаряте на изискванията за последните. Настоящи Ваши 
близки роднини, които живеят извън пределите на кралството, ще могат да се 
присъединят към Вас както и досега, но бъдещи съпрузи вероятно няма да могат. 
След 31.12.2020 г., те ще могат да се присъединят според правилата на британския 
имиграционен закон за членове на семейството. 
 
Някои права, като правото да се кандидатираш за обществен пост или да гласуваш в 
местни избори, все още трябва да се потвърдят. Бъдещи съпрузи или роднини, с 
изключение на Вашите деца, ще трябва да кандидатстват на общи начала според 
новите имиграционни правила. 
 
Уседналият статут Ви дава правото да напускате страната за по-дълъг период от 
време. Ако обаче периодът надвиши 5 години, Вие губите статута и ще можете да се 
върнете само като нов имигрант според новите имиграционни правила. 
 
Уседналият статут Ви дава правото да кандидатствате за британско гражданство, при 
положение че отговаряте на изискванията. До края на преходния период, 31.12.2020 
г., може да кандидатсвате за гражданство и със статута си за постоянно 
местожителство (PR). 
 

Какво ще стане, ако ОК напусне ЕС без сделка? 
Съществува възможност ОК да напусне ЕС без споразумение. Това става все по-
вероятно, тък като британското правителство не може да постигне съгласие с 
Парламента по сделката. 
 
Британското правителство написа в специален документ какво ще стане с гражданите 
на ЕС, ако ОК не постигне сделка с ЕС. В този документ правителството заяви, че 
дори да напуснат ЕС без споразумение, новата схема за уседнал статут ще бъде в 
сила. Подходът към гражданите на ЕС ще бъде като този, който е заложен в 
споразумението за оттегляне. Всички граждани на ЕС и техните семейства ще бъдат 
задължени да кандидатстват по тази схема, за да могат да останат в ОК. 
 
Ще има някои значителни разлики обаче. Тъй като в този случай няма да има 
преходен период, гаранциите ще се отнасят само за гражданите на ЕС, които са били 
в ОК преди датата на излизане, която в момента е 31.10.2019 г. Ще можете да 
кандидатствате до 31.12.2020 г., т.е. няма да има шест месечен гратисен период след 
това. Британското правителство възнамерява да вкара в действие новата 
имиграционна схема от 01.01.2021 г. 
 
Ако не сте съгласни с решението за статута, все още ще може да подадете молба за 
административно преразглеждане, но няма да имате право да обжалвате решението. 
Също, за престъпления, извършени след 31.10. 2019 г. - настоящия срок за излизане, 
ще бъде в сила британският закон за депортиране и неговите правила. 
 
Близки роднини на граждани на ЕС с уседнал статут, като деца, съпрузи, партньори, 
внуци, при които връзката е съществувала преди 31.10.2019 г., ще могат да се 
присъединят към близките си в ОК до 29.03.2022 г. Бъдещи съпрузи и партньори, при 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

които връзката е възникнала след 31.10.2019 г., ще могат да се присъединят до 
31.12.2020 г.. След това ще са обект на имиграционните правила на ОК. 
 
Ако имате уседнал статут, все още ще можете да запазите правото си на връщане, 
ако сте били извън ОК за не повече от 5 години. 
 
Договорките за ЕИЗ и Швейцария са различни. Те са на основата на споразумения 
между ОК и всяка една от тези страни. Правата за членове на семейството ще са 
същите, като тези при постигане на сделка, дори и да няма такава. Правото на 
връщане за гражданите на Швейцария е 4 години, а не 5 години. 
  



 

 

Уседнал статут (settled status) – процес на 

подаване на молбa 

На 21.01.2019 г. започна публичният етап на тестване на системата. Граждани на ЕС 
с валидни паспорти можеха да кандидатстват. Също и граждани на страни извън ЕС, 
близки роднини на граждани на ЕС и притежаващи биометрични карти за 
пребиваване. Гражданите на ЕИЗ и Швейцария не бяха включени в този етап. Вече 
всички могат да кандидатстват, тък като схемата беше отворена напълно на 
30.03.2019. 
 
Молби, получени след 30.06.2021 г., ще се разглеждат по изключение, например ако 
се присъединявате към близък роднина, който има уседнал (settled) или временен 
уседнал статут (pre-settled status). 
 
Информацията, изложена по-долу, ще Ви помогне да разберете какъв е статутът на 
Вас и членовете на Вашето семейство и какво е необходимо да направите, за да 
подадете молба.  
 

Мога ли да кандидатствам за уседнал (settled status) или временен 
уседнал статут (pre-settled status)? 
Ако сте пребивавали продължително на територията на кралството в продължение на 
най-малко 5 години, Вие имате право да кандидатствате за уседнал статут. 
„Продължително“ означава, че не трябва да сте напускали страната за повече от 6 
месеца за всеки 12-месечен период през тези 5 години.  
 
При подаването на молбата ще Ви поискат да представите документ за самоличност, 
доказателства за престоя Ви тук, както и да декларирате криминални проявления, ако 
имате такива. 
 
Ако сте пребивавали в страната за период по-малък от 5 години към края на декември 
2020 г., Вие ще можете да подадете молба за временен уседнал статут. След 
навършването на 5-годишния период на пребиваване в страната, Вие ще можете да 
кандидатствате за уседнал статут. 
 

А ако имам безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR), многократна 
безсрочна виза за влизане (ILE) или документ за постоянно 
местожителство (PR)? 
Уседнал статут (settled status) е всъщност безсрочна виза за постоянно пребиваване 
(ILR). Хората, които имат безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR) или 



 

 

многократна безсрочна виза за влизане (ILE), вече имат правото да останат в 
Обединеното кралство. Aко желаят, те могат да кандидатстват за уседнал статут, 
който ще им предостави допълнителни права, заложени в споразумението за 
оттегляне, като правото на 5-годишен период на отсъствие от страната, правото на 
техни близки роднини да се присъединят към тях и т.н. За доста хора ще е по-лесно 
да демонстрират правото си на престой в ОК с уседнал статут, отколкото с безсрочна 
виза за постоянно пребиваване (ILR). 
 
Гражданите, които имат документ за постоянно местожителство (PR), ще трябва да 
кандидатстват за уседнал статут, тъй като документът за постоянно местожителство 
става невалиден след 31.12.2020 г. Добре е да си запазите този документ, защото 
може да Ви потрябва като доказателство за британското гражданство на дете, родено 
в ОК, след като вече сте имали постоянно местожителство (PR). По време на 
попълването на документите за уседнал статут, трябва да посочите какъв документ 
имате: безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR) или документ за постоянно 
местожителство (PR).  
 
Ако сте имали безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR) и поради някаква 
причина не можете да я покажете (загубили сте документа, сменили сте паспорта и 
т.н.) и сте пристигнали в Обединеното кралство преди 31.12.1988 г., можете да 
подадете документи по схемата Windrush. 
 
Ще трябва да декларирате, че не сте били извън страната за повече от 2 години, ако 
имате ILR или 5 години, ако имате PR. Няма обаче да е необходимо да доказвате 
продължително пребиваване от 5 години в Кралството. 
 
Ако не сте сигурни в правата си, винаги е полезно да се посъветвате с независими 
имиграционни съветници. Полезни контакти за правен съвет. 
 

Това отнася ли се за граждани на Ирландия? 
Ирландските граждани имат право на пребиваване в Обединеното кралство, което не 
е свързано с членството на ОК в ЕС и те се считат за уседнали от момента, в който 
са се установили тук. Ето защо при тях кандидатстването за уседнал статут не е 
задължително, а само ако желаят. Роднини на ирландски граждани, чието 
пребиваване в ОК се основава на правото на свободно движение, ще трябва да 
кандидатстват за уседнал статут. 
 
Отговарящите на условията роднини на ирландски граждани, пребиваващи в ОК, ще 
могат да подадат документи за уседнал статут самостоятелно, без да е необходимо 
ирландските граждани да подават също. 
 

Как стои въпросът с децата? 
Всеки член на семейството трябва да кандидатства индивидуално, въпреки че 
родителите или попечителите ще трябва да попълнят молба от името на децата, за 
които се грижат.  Деца под 21 години, чиито родители имат уседнал статут (settled 
status), ще се квалифицират за същия при подаване на молбата, дори и да са били 
по-малко от 5 години в ОК. Ще се изисква подаването на отделна молба, но ако 
родителите имат доказателство за продължително пребиваване в страната, ще се 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
http://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

приеме, че и децата имат същия период на пребиваване. Това се отнася и за деца, 
пристигнали в ОК след 31.12.2020 г. 
 
Молбите за деца, които са под грижите на социалната система, ще се подават от 
представители на службите, които се грижат за тях. 

Деца, родени в ОК, на които единият родител е британски гражданин, има уседнал 
статут (settled status) или статут за постоянно местожителство (PR) в момента на 
раждане, се считат автоматично за британски граждани и нямат нужда от 
натурализация или регистрация. Може да има и някои изключения от това. Можете 
да намерите повече информация дали детето е британски гражданин тук. 
 
За осиновените деца ще трябва да приложите правен документ за осиновяване, 
признат от британските власти. Правата на родените или осиновени деца след 
31.12.2020 г. ще бъдат гарантирани също.  
 
Прочетете примери как уседнал статут и временен уседнал статут ще се 
приложат в различни случаи. 
 

А хората, които се нуждаят от допълнителна помощ? 
Хоум oфис е наясно, че не всички хора имат достъп до информация или могат с лекота 
да разберат или се справят с техническата страна и им трябва допълнителна помощ. 
Те може да нямат достъп до компютри или да не знаят как се работи с тях, английският 
им език да не е на достатъчно добро ниво. Може да са инвалиди или да имат други 
здравни проблеми, които ограничават тeхните възможности да се справят с процеса 
на кандидатстване лесно или без помощ. За хора, които нямат достъп до интернет 
или срещат затруднения с процеса, ще им бъде предоставена дигитална помощ. 
Това може да включва: помощ по телефона, лична среща в някоя от определените за 
това библиотеки или посещение в дома, ако човекът не може да се придвижи до някой 
от центровете. 
 
Хоум офис проведе консултации с представители на различни организации и 
общности и наблюдава внимателно резултатите от тестовите фази. Прие се фактът, 
че определени групи от хора в неравностойно и затруднено положение може да имат 
нужда от помощ. Намерението на Хоум офис е да работи с тези организации, които 
да помогнат за идентифицирането и достигането до подобни групи, както и да 
информират и оказват реална помощ при кандидатстването. Това включва хора, които 
са под грижата на социалните служби, хоспитализирани, възрастни, представители 
на ромската общност, хора без постоянен адрес и т.н. Кметът на Лондон вече отдели 
финанси за организации, които да им помагат. 
 
Хоум офис има телефонна линия за помощ и съвети. За всички въпроси, свързани с 
подадена молба, гражданите могат да се свържат с Центъра за помощ на Хоум офис, 
Тhe EU Settlement Scheme Resolution Centre, на телефон 0300 123 7379 (от ОК) или 
+44 (0) 203 080 0010 (извън ОК). Подробности за цената на телефонните разговори 
могат да се видят тук: www.gov.uk/call-charges. Може да зададете въпрос, като 
използвате и онлайн форма: eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges


 

 

 Направили сме списък на независими организации в Лондон, които биха могли 
да помогнат.  
 

А хората с двойно гражданство? 
За гражданите на ЕС, ЕИЗ и Швейцария, които притежават и британски паспорт – 
нищо няма да се промени. Тъй като Вие сте британски граждани, няма да имате нужда 
да кандидатствате за уседнал статут, за да запазите правата си. Вие вероятно ще 
можете да се възползвате от допълнителните права, заложени в споразумението за 
оттегляне, въпреки че британското правителство все още не е казало как точно ще 
докажете, че имате право на това. Погледнете следващия раздел за повече 
информация. 
 

Мога ли да кандидатствам за британско гражданство? 
Ако имате безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR) или документ за постоянно 
местожителство  (PR), можете да кандидатствате за британско гражданство. Можете 
да кандидатствате и след получаването на уседнал статут (settled status), но ще 
трябва да почакате 12 месеца, преди да кандидатствате за гражданство, освен ако 
нямате сключен брак с британски гражданин. 
 
Обърнете внимание, че не всяка страна разрешава двойно гражданство или ако го 
разрешава, то може да е само при определени условия и в резултат може да се 
наложи да се откажете от гражданството си по рождение.  
 
Ако отговаряте на критериите за британско гражданство и бихте искали да 
кандидатствате за такова, е желателно да проверите в съответното посолство какви 
са условията за двойно гражданство. 
 
Вижте тук как можете да кандидатствате за британско гражданство. 
 
 Адреси и телефони на посолствата на 27-те страни-членки на ЕС. 
 

Как стои въпроса с близки роднини от страни извън Европейския съюз ? 
Доказателствата за Вашата връзка с гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария (акт за 
раждане, свидетелство за брак и т.н.) могат да бъдат сканирани, прикачени и 
изпратени онлайн при подаване на молбата. Ще трябва да приложите доказателства 
за самоличността и статута на Вашия близък роднина, ако те все още не са получили 
уседнал статут (settled status). Също така да представите Ваша снимка и пръстови 
отпечатъци в определения за това център с изключение на тези, които вече имат 
биометрична карта. 
 
Близки роднини на граждани на ЕС, ЕИЗ и Швейцария, пребиваващи на територията 
на Обединеното кралство към 31.12.2020 г., могат да се присъединят към тях, дори и 
те самите да не са граждани на ЕС, ЕИЗ или Швейцария. Това се отнася и за тези 
граждани на ЕС, които са придобили британско гражданство, като допълнение към 
това на страната, в която са родени. Те ще запазят правото си да доведат в страната 
близък роднина, който не е гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария и след 31.12.2020 
г. За близки роднини в този случай се считат родители или баба и дядо, за които се 
грижим, също деца под 21 години, както и деца над 21 години, за които се грижим. 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/british-citizenship
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Тези случаи се основават на решението по делото Лунес: Lounes case. Британските 
граждани може да нямат това автоматично право. 
 
Правилото не се отнася за британските граждани, които са получили двойно 
гражданство от страна-членка на ЕС, включително Ирландия, с оглед да запазят 
правото си на свободно движение в ЕС, но все още живеят на територията на ОК. Тъй 
като те не са имигрирали в ОК, следователно не са се възползвали от правото си на 
свободно движение и затова ще се третират като останалите британски граждани. 
 
Ако не сте сигурни за статута на Вашите близки роднини, може да потърсите съвет от 
организациите, изброени тук. 
 

Граждани на Европейския съюз, временно живеещи извън пределите на 
Обединеното кралство 
На този етап имате правото да живеете извън пределите на ОК за максимум две 
години , преди да загубите статута на постоянно местожителство (PR) или 
безсрочната визата за постоянно пребиваване (ILR). Според споразумението за 
оттегляне на ОК от ЕС, този период ще се удължи до пет години за гражданите на ЕС 
с уседнал статут (settled status). 
 
Ако в момента живеете извън пределите на ОK, но сте живяли тук преди и мислите 
да се върнете, ще бъде добре да направите това преди крайния срок 31.12.2020 г. и 
да подадете документи за уседнал статут или временен уседнал статут.  
 
При някои обстятелства може да не Ви се наложи или да не можете да се върнете 
към тази дата, но въпреки това да имате право да кандидатствате за новия статут.  
Вече можете да кандидатствате от чужбина, като използвате приложението за 
системата Андроид. Ако не можете да използвате приложението, навярно ще е трудно 
да изпратите и получите обратно личните си документи.  
 

Граждани на Европейския съюз, пристигащи на територията на ОК след 
крайния срок. Правилата след Брекзит 
Ако пристигнете в ОК след 31.12.2020 г., за Вас ще се отнасят новите имиграционни 
правила. Ако не се договори нещо различно с ЕС или ако не сте близък роднина на 
гражданин на ЕС, ЕИЗ или Швейцария с уседнал или временен уседнал статут, то 
тогава Вие ще сте подложени на същите имиграционни закони, които са в сила за 
страни извън ЕС. Изключение може да има за хора, които се квалифицират за уседнал 
или временен уседнал статут, но не са се върнали в ОК преди това, за да 
кандидатсват.  
 

Нищо, от изреденото по-горе, не отговаря на моята лична ситуация. Къде 
мога да получа по-подробна информация? 
Има доста случаи, когато деца или болногледачи могат да извлекат права от граждани 
на ЕС, живеещи в Обединеното кралство или случаи на болногледачи, граждани на 
страна извън Европейския съюз, полагащи грижи за гражданин на ЕС, които могат да 
получат същите права като гражданите на ЕС. В уебсайта на Free Movement има 
повече информация по въпроса. 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/


 

 

Ако това се отнася до Вас и Вие се притеснявате за Вашите права или тези на 
семейството Ви, е пропоръчително да получите незaвисима правна помощ.  
Приложили сме списък на независими организации, които биха ви били от 
помощ. 
 

Как мога да подам молба? (чрез приложение на мобилен телефон, онлайн, 
на хартия, в библиотека) 
Молбите се подават онлайн и Хоум oфис вече публикува приложението за 
мобилни апарати. Приложението работи само на смартфони, използващи 
платформата Андроид 6.0 и нагоре. С това приложение Вие можете да сканирате 
паспорта си и то ще може да прочете биометричните данни, заложени в чипа. 
Приложението за айфон няма да може да разчита биометричната информация или 
да сканира паспорта Ви. Ще има специални центрове за сканиране на лични 
документи, където може би услугата ще се заплаща. 
 
В някои специфични случаи е възможно да се изпрати и молба на хартия, но само 
след предварително одобрение от Хоум офис и на специални формуляри, изпратени 
от тях.  
 
За хора, които нямат достъп до интернет или срещат затруднения с процеса, ще им 
бъде предоставена дигитална помощ. Това може да включва: помощ по телефона, 
лична среща в някоя от определените за това библиотеки или посещение в дома, ако 
човекът не може да се придвижи до някой от центровете. 
 

Какви документи и данни трябва да приготвя? 
Ще Ви е необходим паспорт или лична карта с вграден биометричен чип. 
Биометричният документ съдържа чип като на банковите карти, който има 
информация за Вас.  
 
Ще Ви трябва доказателство за пребиваване в Обединеното кралство, с изключение 
на тези от Вас, които имат безсрочна виза за постоянно пребиваване (ILR), 
многократна безсрочна виза за влизане в страната (ILE) или документ за постоянно 
местожителство (PR). Ако сте плащали данък или сте получавали социални помощи, 
можете да използвате Вашия национален осигурителен номер за доказателство.  
 
Ако информацията за Вас в националната база данни не е достатъчна (HMRC или 
DWP), ще се наложи да предоставите някои от следните документи: 
 

• Р60 или Р45 

• Фишове за получени заплати 

• Банкови извлечения 

• Битови сметки, платени местни данъци и такси, сметка за мобилни или 

стационарни телефони 

• Годишни бизнес декларации 

• Договор за работа или писмо от работодател 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

• Писма от учебни заведения, дипломи и сертификати от признати 

професионални учебни заведения 

• Писма от личен лекар, болница, клиника, лекари-специалисти и т.н. 

• Печат от граничен пункт, показващ датата на влизане в страната 

• Самолетни или ж.п. билети с датите на влизането в страната. 

Има ограничение за броя на документите, които можете да сканирате и изпратите 
наведнъж, но вече има въведена допълнителна опция, ако искате да изпратите още 
документи. Няма да Ви се налага да прилагате доказателства за целия си престой в 
ОК, а само за периода, необходим за кандидатстването за уседнал (settled status) или 
временен уседнал статут (pre-settled status), което като цяло са последните 5 години. 
Ако сте гражданин на страна извън ЕС, ЕИЗ или Швейцария, тогава ще трябва да 
приложите документи, доказващи Вашата роднинска връзка с гражданин на тези 
страни, понастоящем пребиваващ в ОK. 
 
Ако не сте в състояние да предоставите необходимите документи или информация за 
местожителство, от Хоум oфис заявиха, че ще се свържат с Вас, за да Ви помогнат да 
се справите и намерите необходимите за това доказателства. 
 
Съществува официален списък на необходими документи и съпровождаща 
информация, който е добре да прегледате, за да се подготвите за кандидатстването. 
 

Проверка за извършени престъпления 
Ще трябва да декларирате всички престъпления, които са в съдебното Ви досие, в ОК 
и чужбина, както и тези, извършени от дете между 18 и 21 години, от чието име 
подавате документи. Тази информация ще се провери в базата данни на Обединеното 
кралство. 
 
Не е необходимо да декларирате следното: присъди, по отношение на които е 
настъпила реабилитация; предупреждения ( warnings/cautions), като например глоби 
за превишена скорост. 
 
Дори и да имате провинения, може да бъдете одобрен за уседнал или временен 
уседнал статут. Всеки един случай ще се разглежда индивидуално. Добре е преди да 
подадете молба, да се консултирате с адвокат, особенно ако сте имали повече от 
една присъда или сте били лишени от свобода за 12 месеца и повече. Тук 
предоставяме списък на независими юристи. 
 

Има ли такси? 
Кандидатстването е безплатно. 
 
Първоначално правителството заяви, че ще има такси (£ 65.00 за възрастни, 
навършили 16 години и £ 32.50 за деца под 16 години). На 21.01.2019 г., в обръщение 
към парламента, Премиерът съобщи, че тези такси са премахнати и кандидатстването 
ще е безплатно за всички. Тези, които кандидатстват по време на фазите на тестване 
, трябва да платят, но парите им ще бъдат върнати. 
 

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Разходи обаче все още може да има при ползването на центровете за сканиране, 
където таксата е около 14 паунда на човек, на UKVCAS центровете за биометрични 
данни, както и при консултации с адвокат. 

 

  



 

 

Допълнителна информация 

Кандидатстване извън пределите на Обединеното кралство 
Приемат се вече молби и от чужбина чрез приложението за смартфон и онлайн 
формата. Ако не успеете да сканирате паспорта си, ще бъдете помолени да го 
изпратите по пощата до Хоум офис. Проверете дали местният закон на страната, 
където сте, позволява изпращането на лични документи по пощата. Ако имате 
съмнения, обадете се на Home Office Resolution Centre. 
 

Ще получа ли доказателство за уседнал статут (settled status) или за 
временен уседнал статут (pre-settled status)? 
Когато получите уседнал или временен уседнал статут, на Вас няма да Ви се издаде 
специален документ, потвърждаващ това. Ако Ви се наложи да докажете правото си 
на пребиваване в страната ( за работодател, хазяин, лекар и т.н.), Вие ще им дадете 
код за достъп и електронен адрес, на който те могат да проверят статута Ви. Те няма 
да имат достъп до пълната информация за Вас, а само до Вашия имиграционен 
статут. 
 

Обжалване и надзор 
В писмото с решението ще има информация как може да поискате преразглеждане, 
ако не сте съгласни с решението и със статута, който сте получили. Това се нарича 
административно преразлеждане и молба за това трябва да се изпрати в рамките на 
28 дни от датата на решението. Трябва да заплатите такса от £80.00, която ще Ви 
бъде върната, ако молбата Ви е успешна или ако молбата Ви е отхвърлена, защото е 
невалидна. Таксата няма да Ви бъде върната, ако преразглеждането е успешно, 
защото сте предоставили допълнителна информация. Може да подадете молба за 
преразглеждане тук.  
 
Постигнато бе съгласие, заложено в споразумението за оттегляне на ОК от ЕС, за 
създаването на независим орган за надзор и контрол, а по време на преходния период 
Европейската комисия ще продължи да извършва тази дейност.  
 

Условия за запазването на уседналия статут (settled status) след 
получаването му. 
За да запазите уседналия си статут, не трябва да напускате територията на 
Обединеното кралство за период, надвишаващ пет години и не трябва да извършвате 
сериозни престъпления. 
 
На този етап ние не сме уведомени за други изисквания към Вас за запазването на 
уседналия статут.  
 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Бъдещи права 
Много от това ще зависи от окончателната сделка за излизане на Обединеното 
кралство от Европейския съюз, както и от условията на надзор, съгласувани между 
тях, но Вашите права ще станат част от законодателството на ОК. Споразумението за 
оттегляне ще бъде в основата на всякакви свързани с това предизвикателства и 
събития. 
 
Ще обновим информацията когато има нови данни за това. 
 

Помощ за лондончани – граждани на ЕС 
Този онлайн портал предоставя независима информация за гражданите на ЕС, ЕИЗ 
и Швейцария, както и техните семейства, живеещи в Лондон. 
 
Целта е да Ви помогнем да се подготвите за подаването на молбата за уседнал 
(settled status) и временен уседнал статут (pre-settled status). Ако Ви е необходима 
повече информация, отколкото има на тази страница, ние сме приложили списък на 
независими организации, които биха ви били от помощ. 
 
Също така направихме и терминологичен речник, който обяснява някои от термините 
използвани тук.  
 
Обърнете внимание, че това не е правна консултация и следователно не може да се 
разчита единствено на нея. 
 
Можете да се регистрирате за новини на страницата на Home Office Information site. 
 
 
  

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Терминологичен Речник 

По-долу е списъкът на термините, използвани в официалните документи за Брекзит, 
чиято цел е да ви помогне по-добре да разберете по какъв начин това ще ви засегне. 
 
Термините могат да се променят съобразно сделката, сключена между Обединеното 
kралство и Европейския съюз. 
 

Термин Значение 

Член 50 

Article 50 

Това е член от Лисабонския договор, 
предоставящ правото на всяка страна- 
членка на Европейския съюз (ЕС) да го 
напусне едностранно. При 
известяването на съюза за намеренията 
си, напускащата страната-членка и ЕС 
трябва да договорят условията по 
напускането в период от две години. 

Биометрични документи за 
самоличност 

 

Biometric ID 

Това са паспорт или лична карта с 
вграден микрочип, съдържащ 
биометрична информация, 
позволяваща  потвърждаването на 
самоличността на собственника на 
документа. 

Биометричен документ за 
местожителство  

 

Biometric Residence Permit 

Документ, който се издава на 
гражданите на страни извън 
Европейската икономическа зона (ЕИЗ), 
включващ данни като име, фамилия, 
дата на раждане, имиграционен статут, 
условия за пребиваване в страната и 
биометрични данни – пръстови 
отпечатъци и снимка. 

Британско гражданство 

 
British citizenship (British nationality) 

Британското гражданство или 
натурализация дава на приносителя 
правото на британски паспорт и пълните 
права на британски гражданин. 



 

 

Дългосрочно пребиваване  

 

Continuous residence 

Според Министерството на вътрешните 
работи на Обединеното кралство това 
означава период на непрекъснато 
пребиваване на територията на 
кралството в продължение на минимум 
6 месеца на година. 

Зависим/подопечен роднина 

 
Dependent relative 

Това е човек, роднина на гражданин от 
ЕС или ЕИЗ, но не съпруг, съпруга, 
партньор, дете или зависим родител, 
който има документ на това основание, 
издаден от Обединеното кралство 
според правилата на ЕИЗ и за който е 
била подадена молба преди 31/12/2020. 

Производни права 

 

Derivative rights 

Човек, който не отговаря на 
изискванията за пребиваване в 
страната (според условията за свободно 
движение на хората в ЕС) и който не е 
гражданин на страна-членка на ЕС или 
ЕИЗ, но може да се квалифицира за 
право на пребиваване в Обединеното 
кралство по друга алинея от 
Европейското законодателство, 
например ако се грижи за британски 
деца или е болногледач на британски 
граждани (включва случаите ‘Замбрано’, 
‘Чен’, ‘Ибрахим’  и ‘Тексейра’). 

Двойно гражданство и запазването на 
правата си на граждани на ЕС  

 
Dual nationality and the conservation of 
EU rights 

Човек, имащ двойно гражданство, 
натурализирал се е като британски 
гражданин, но същевременно е 
гражданин и на страна-членка на ЕС. 
Пребивавал е в Обединеното кралство 
в качеството си на гражданин на страна-
членка на ЕС преди да приеме 
британско гражданство. 

ЕИЗ (Европейска икономическа зона) 

 
EEA (European Economic Area) 

ЕИЗ включва Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия – страни, които не са членки 
на ЕС. 

Край на преходния период – 
31/12/2020 

 
End of transition period - 31 December 
2020 

Това е краят на преходния период, 
когато излизането на Обединеното 
кралство от ЕС ще е приключило. 



 

 

Европейски съюз (ЕС) 

 
European Union (EU) 

ЕС е политически и икономически съюз 
между 28 европейски държави. 
Европейският съюз е най-актуалната 
форма на европейската интеграция, 
чиято задача е осигуряването на 
вътрешен пазар, който обхваща 
пространство без вътрешни граници, в 
което е осигурено свободното движение 
на хора, стоки, услуги и капитали. 

 Страни членки на ЕС  

 
EU countries 

Австрия, Белгия, България, Хърватия, 
Кипър, Чехия, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, 
Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, 
Холандия, Полша, Португалия, 
Румъния, Испания, Словакия, Словения, 
Обединеното кралство и Швеция. 

Договори и споразумения на ЕС 

 
EU treaties 

ЕС е основан на базата на редица 
юридически договори между страните-
членки. Например свободното движение 
на хора беше прието като част от 
правнообвързващ акт от страните-
членки. 

Семейни членове 

 
Family members 

Следните се считат за преки роднини на 
граждани на ЕС или ЕИЗ: техните 
съпруг/а, партньор/ка, техните или на 
съпруга/та наследници по съребрена 
линия и под 21 години, подопечни 
директни роднини по низходяща линия 
на граждани на ЕИЗ. 

Семейна Виза (Семейно 
разрешително за граждани на ЕИЗ) 

 
Family Visa (EEA Family Permit) 

Семейно разрешително за граждани на 
ЕИЗ е входна виза за Обединеното 
кралство за граждани на държави извън 
ЕИЗ, които са близки или далечни  
роднини на граждани на страна-членка 
на ЕИЗ. 

Свободно движение 

 
Free movement 

Свободното движение и пребиваване на 
хора е право на всички граждани на ЕС 
и ЕИЗ и техните семейства да се 
придвижват и живеят свободно във 
всяка една дъправа-членка на ЕС. Това 
е един от основните принципи, заложен 
в член 45 на Договора за Европейския 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB


 

 

съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз.  
Гражданите на ЕС имат правото да: 

• Търсят работа в друга страна-
членка на ЕС; 

• Работят там, без необходимост от 
разрешително за това; 

• Живеят постоянно в страната, 
където работят; 

• Живеят в избраната страна, дори 
и след изтичането на трудовия 
договор; 

• Да са равнопоставени с 
гражданите на съответната 
страна по отношение на работа, 
условия за работа, социална 
политика и данъчно облагане. 

Гратисен период 

 
Grace period 

Това е периодът между 01/01/2021 и 
30/06/2021, в който ще се приемат 
молбите за уседнал статут и временен 
уседнал статут, въпреки че 
Обединеното кралство ще е официално 
напуснало ЕС. 

Виза за постоянно пребиваване 

 

Indefinite Leave to Remain (ILR) 

Визата за постоянно пребиваване е 
имиграционен статут, позволяващ на 
гражданите от цял свят да живеят и 
работят в Обединеното кралство за 
постоянно. Тази виза се издава след 
дългосрочен период на пребиваване 
минимум 5 години. 

Прецедента ‘Лунис’ 

 
Lounes Case 

Това е прецедент, отсъден от 
Европейския съд, според който 
гражданин на ЕС не губи правото си да 
доведе в Обединеното кралство 
съпруг/а или близък роднина, които не 
са граждани на ЕС , след натурализация 
и приемане на британско гражданство. 

Постоянно пребиваващ статут 

 
Permanent Residence (PR) 

Гражданите на ЕС и ЕИЗ могат да 
кандидатстват по желание за този 
статут след 5 години дългосрочно 
пребиваване в страната, съобразно 
законите на ЕС, с цел да гарантират 
правото си на постоянно 
местожителство, а също така и това на 



 

 

семействата си (от страни извън ЕС) 
или поради изискването за това, за да  
кандидатстват за британско 
гражданство преди въвеждането на 
новата схема за уседнал статут през 
март 2019.  

Този статут ще бъде невалиден, когато 
Обединеното кралство напусне ЕС, но 
може да бъде заменен с уседнал 
статут, безплатно. 

Статут на пребиваване 

 
Residence status 

В този контекст се отнася за 
имиграционните права и правата на 
пребиваващите в страната граждани на 
ЕС, ЕИЗ или на гражданите на страни 
извън ЕС и техните семейства. 

Схема за уседнал статут 

 
Settlement Scheme 

Министерството на вътрешните работи 
на Обединеното кралство работи 
усилено по създаването на нова схема, 
която да позволи на гражданите на ЕС и 
техните семейства да получат 
имиграционен статут, който ще им е 
необходим, ако искат да останат тук за 
постоянно след Брекзит. Схемата за 
уседнал статут ще бъде отворена до 
края на март 2019. Гражданите на ЕС и 
техните семейства ще имат срок до 
30/06/2021 да подадат документи по 
тази схема, съгласно предварителния 
договор относно условията за напускане 
на ЕС. 

Уседнал статут, краен срок за 
регистрация – 30/06/2021 

 
Settled Status registration deadline - 30 
June 2021 

Това е крайният срок за подаване на 
молби за уседнал статут. След края на 
този срок молби ще се приемат само 
при изключителни обстоятелства. 

Гражданин на страна извън ЕС 

 
Third Country National 

Гражданин на страна извън ЕС в 
Обединеното кралство е човек, който не 
е британски, ирландски или гражданин 
на страна-членка на ЕС или ЕИЗ. 

Преходен период (още известен като 
период на внедряване) 

След като Обединеното кралство 
официално напусне ЕС, има план за 
преходен (ограничен) период от време, 
преди постоянните споразумения между 



 

 

 
Transition period (also known as 
implementation period) 

ЕС и Обединеното кралство да влязат в 
сила. Този период приключва на 
31/12/2020. Хората, които подадат 
молби за уседнал статут преди тази 
дата, ще се възползват от законите на 
ЕС и на условията, описани в 
споразумението за напускане, 
съгласувано между ЕС и Обединеното 
кралство. 

Споразумението за изход от ЕС 

 

Withdrawal Agreement 

Това е споразумението, съгласувано 
между ЕС и Обединеното кралство.  
Целта на това споразумение е да 
договори условията за напускане на ЕС. 
Един от ключовите моменти е какво ще 
стане с правата на гражданите на ЕС, 
постоянно живеещи и работещи в 
Обединеното кралство, а също така и с 
гражданите на Обединеното кралство, 
живеещи и работещи в ЕС, след като 
Обединеното кралство напусне ЕС. 

 

 

      
 
 
 


