
ОСНОВИТЕ

Схемата за уседналост на граждани на ЕС (EUSS) е имиграционен 
статут, въведен за защита на правата на гражданите на ЕС и 
техните семейства след Брекзит. Това за мен ли е? Да, ако сте 
гражданин на ЕС, който се е преместил в Обединеното кралство 
преди 31 декември 2020 г., или негов близък или зависим член на 
семейството.

ВАШИЯТ СТАТУТ ПОД EUSS

Зависи от това колко дълго сте живели в Обединеното кралство. 
Пет години ще ви предоставят уседнал статут, а по-кратки 
периоди временен уседнал статут. В повечето случаи имате 
същите права (прочетете внимателно раздела за социални 
помощи). Запомнете: Временният уседнал статус изтича. Ако 
искате да се установите в Обединеното кралство, ще трябва да 
кандидатствате отново в EUSS, след като натрупате пет 
последователни години пребиваване.

ПРАВО НА РАБОТА  

Ако сте кандидатствали в EUSS, имате право да работите в 
Обединеното кралство. Има два начина да го докажете въз 
основа на напредъка на вашата апликация.

ИМАТЕ СТАТУТ ПОД EUSS

СТЪПКА 1. Издайте код за споделяне, като отидете на 
www.gov.uk/view-prove-immigration-status
СТЪПКА 2. Предоставете своя код за споделяне и дата на 
раждане на вашия работодател.
СТЪПКА 3. Помолете ги да използват правителствената услуга за 
преглеждане на правото на работа www.gov.uk/view-right-to-work

КАНДИДАТСТВАХТ ЗА EUSS, НО ЧАКАТЕ РЕЗУЛТАТ

СТЪПКА 1. Намерете вашето удостоверение за кандидатстване. 
Ако не можете, обадете се на EU Resolution Centre. 
СТЪПКА 2. Предайте вашия сертификат на вашият работодател.

http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
http://www.gov.uk/view-right-to-work


СТЪПКА 3. Някои сертификати са цифрови, и може да се 
проверят с код за споделяне. Ако не можете, помолете вашият 
работодател да използвате услугата за проверка www.gov.uk/
employee-immigration-employment-status

ЗАПОМНЕТЕ: Никой не трябва да ви отказва работа поради 
вашия статут. Ако това се случи, потърсете съвет.

ПРАВО НА НАЕМ

Ако сте кандидатствали в EUSS, имате право да наемате имот в 
Обединеното кралство. Има два начина да го докажете въз 
основа на напредъка на вашата апликация.

ИМАТЕ СТАТУТ ПОД EUSS

СТЪПКА 1. Издайте код за споделяне, като отидете на 
www.gov.uk/view-prove-immigration-status  
СТЪПКА 2. Предоставете своя код за споделяне и дата на 
раждане на вашия наемодател.
СТЪПКА 3. Помолете ги да използват правителствената услугата 
за преглеждане на правото на наем www.gov.uk/view right-to-rent

КАНДИДАТСТВАХТ ЗА EUSS, НО ЧАКАТЕ РЕЗУЛТАТ

СТЪПКА 1. Намерете вашето удостоверение за кандидатстване. 
Ако не можете, обадете се на EU Resolution Centre. 
СТЪПКА 2. Предайте вашия сертификат на вашият наемодател.
СТЪПКА 3. Някои сертификати са цифрови,
и може да се проверят с код за споделяне. Ако не можете, 
помолете вашият наемодател да използвате услугата за проверка 
www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml 

ЗАПОМНЕТЕ: Никой не бива да ви отказва възможността да 
наемете имот в Обединеното кралство. Ако това се случи, 
потърсете съвет.

ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА 

http://www.gov.uk/employee-immigration-employment-status
http://www.gov.uk/employee-immigration-employment-status
http://www.gov.uk/view-prove-immigration-status%20%C2%A0
http://www.gov.uk/view%20right-to-rent
http://www.eforms.homeoffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml%C2%A0


Ако искате доступ до обезщетения, базирани на доходи, като 
Universal Credit, кандидатстването за EUSS е само първата 
стъпка. Ще трябва да покажете, че имате право да пребивавате в 
Обединеното кралство. Уседнал статут автоматично ви дава това 
право, но със временен уседнал статут ще ви трябва нещо 
допълнително.

АКО ИМАТЕ ВРЕМЕНЕН УСЕДНАЛ СТАТУТ

Има три основни начина да докажете допълнителното си право на 
пребиваване. Това може да се основава на:

ТЕКУЩА РАБОТА. Ще трябва да покажете, че работата ви е 
истинска и ефективна. Един от начините да го направите е да 
покажете, че доходът ви е достатъчен, за плащане на National 
Insurance през последните 3 месеца.

МИНАЛА РАБОТА. Може да отговаряте на изискванията, ако сте 
се пенсионирали, ако сте претърпели злополука или заболяване, 
поради което не можете да работите, ако наскоро сте имали бебе 
или ако сте загубили работата си наскоро и се надявате да се 
върнете на работа.

ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО. Близък член на семейството, който 
работи в Обединеното кралство и има статут по EUSS, или дете, 
което ходи на училище в Обединеното кралство, също може да ви 
помогне да докажете правото си на пребиваване.
Достъпът до публични средства е сложен процес и това е само 
обобщение. Моля, потърсете професионален съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ

Трябва да кандидатствам за EUSS
Намерете акредитиран от OISC съветник или имиграционен 
адвокат. Те могат да ви помогнат да разберете дали отговаряте 
на условията, да съберете доказателства и да подадете вашата 
апликация.

Имам проблеми с апликацията си



Свържете се с EU Resolution Centre на 0300 123 7379. Те могат да 
ви информират за състоянието на вашата апликация, да ви 
помогнат да влезете в онлайн порталът на апликацията ви ако сте 
загубили данните си за вход, и да отговорят на допълнителни 
въпроси.

Имам нужда от помощ, за да потвърдя правата си
Свържете се със специализиран съветник или адвокат, 
акредитиран от AQS. Може да потърсите съвет от Citizens Advice, 
Law Center или, ако имате проблеми свързани с вашата работа, да 
се свържете с Work Rights Centre.

Искам да докладвам за престъпления от омраза
Престъпленията от омраза са сериозни престъпления, извършени 
поради защитена характеристика като увреждане, сексуална 
ориентация или раса (това включва националност). Обадете се на 
полицията на 101 или подайте сигнал онлайн.


