
Вашите права: 
Уседнал статут / Settled status (или 
Indefinite Leave to Remain)
Може да кандидаствате за уседнал статут, ако сте:

• Започнали да живеете във Великобритания преди 31 
декември 2020г.

• Живели във Великобритания 5 последователни години*
*Това означава да не сте били извън Великобритания за повече от 
6 месеца в период от 12 месеца, за 5 последователни години. 
Прилагат се изключения.
С уседнал статут имате правото да:

• Работите във Велкобритания
• Ползвате здравеопазване
• Започнете или продължите Вашето образование
• Напускате Вликобритания
• Имате достъп до публични средства като помощи и пенсии
• Останете във Великобритания колкото пожелаете
• Доведете семейството Ви да живее във Великобритания

Европейски граждани с уседнал статут имат същите права, 
които са имали преди Брекзит.
Ако имате уседнал статут, може да прекарате до 5 
последователни години извън Великобритания без да губите 
статута си.
Ако сте гражданин на Швейцария, Вие и Вашето семейство може 
да прекарате до 4 последователни години извън Вликобритания 
без да губите статута си.
За достъп до здравеопазване, при кандидастване за работа, 
помощи или при наемане на жилище, ще е нужно да докажете 
своя статут с код за споделяне.
Линк към официалната страница на Home Office, където може да 
прегледате и докажете своя имиграционен статут.
Линк към видео, което показва как да доказвате Вашият 
имиграционен статут с код за споделяне.

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/3I0nOp7qdbY
https://youtu.be/3I0nOp7qdbY


Вашите права: 
Временен уседнал статут / Pre-settled 
status (или Limited Leave to Remain)
Може да кандидаствате за временен уседнал статут, ако сте:

• Започнали да живеете във Великобритания преди 31 
декември 2020г.

• Живели във Великобритания за по-малко от 5 години
С временен уседнал статут имате правото да:

• Работите във Велкобритания
• Ползвате здравеопазване
• Започнете или продължите Вашето образование
• Напускате Вликобритания
• Имате ограничен достъп до публични средства (подлежи на 

промяна)
• Доведете определени членове на семейстовто Ви да живеят 

във Великобритания (подлежи на промяна)
Трябва да кандидатствате за уседнал статут, след като сте 
живели във Великобритания 5 последователни години.
Ще се нуждаете от право на пребиваване, за да имате достъп до 
публични средства като помощи и пенсии. Право на пребиваване 
не се получава автоматично с придобиване на временен уседнал 
статут. За да получите право на пребиваване трябва да имате 
работа или да сте самоосигуряващ се, да имате спестявания, или 
да сте студент.
За достъп до здравеопазване, при кандидастване за работа, 
помощи или при наемане на жилище, ще е нужно да докажете 
своя статут с код за споделяне.
Линк към официалната страница на Home Office, където може да 
прегледате и докажете своя имиграционен статут.
Линк към видео, което показва как да доказвате вашият 
имиграционен статут с код за споделяне.

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
https://youtu.be/3I0nOp7qdbY
https://youtu.be/3I0nOp7qdbY

