Как да кандидатствате за статут на
уседналост:
Стъпка 1: Изтеглете онлайн безплатното приложение EU Exit: ID Document
Check. То изглежда по следния начин:

Можете да използвате приложението EU Exit: ID Document Check, за да
изпълните стъпката по установяване на самоличността Ви по Вашата
кандидатура съгласно схемата за уседналост за ЕС.
Чрез приложението ще бъде направено следното:



проверка дали Вашият документ за самоличност е истински;
потвърждаване дали документът принадлежи на Вас.

За да получите статут на уседналост, Вие трябва да направите следното:
Да проверите дали можете да използвате приложението на Вашия телефон
За потребители на Android
Трябва да разполагате с:
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Android 6.0 или по-нова версия – можете да проверите това в настройките
си;
поне 135 МБ място за съхранение, за да инсталирате приложението;
да имате връзка с 3G, 4G или WiFi,
NFC (комуникация в близко поле), така че приложението да може да
сканира Вашия документ – можете да намерите тази информация в
настройките си. Ако можете да използвате телефона си за безконтактно
плащане, това означава, че той разполага с технологията NFC и можете да
използвате приложението.

За потребители на iPhone
Приложението ID Document Check бета версия вече се предлага за iPhone 7 и
по-нови модели.
Трябва да разполагате с:






iPhone 7 или 7 Plus или по-нов модел;
iOS 13.2 или по-нова версия – за да намерите версията на инсталирания
софтуер, отворете Settings > General и след това About.
поне 120 МБ място за съхранение, за да инсталирате приложението;
да имате връзка с 3G, 4G или WiFi,

Приложението трябва да има достъп до камерата на телефона Ви. Ако
приложението не поиска достъп, разрешете достъпа в своите настройки.

Как да използвате приложението
Въпрос 1: Гражданин ли сте на Европейското икономическо пространство
(ЕИП) или на Швейцария?

ЕИП включва държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Ако не сте гражданин на ЕС, но Вашият партньор(ка) е гражданин, е
възможно да имате право да кандидатствате.
2

Какви документи за самоличност трябва да използвате?
Ако имате паспорт с биометрични данни, това е най-добрият документ за
самоличност, които можете да използвате. Можете обаче да използвате и
Вашата национална лична карта, независимо дали съдържа биометрични
данни, или не. В това ръководство първо е разгледан случаят с
използването на паспорт (стр. 2) и след това — с използването на
национална лична карта (стр. 6).

Ако използвате паспорта си:
Сканирайте паспорта си, който разполага с биометричен чип
Символът по-долу означава, че Вашият документ е с биометричен чип и
може да бъде разчетен от приложението.

Използвайте камерата на телефона, за да направите снимка на страницата
на паспорта с Вашата снимка. Пълната страница, включително двата реда с
номер в долната част на страницата, трябва да попадат в рамката. Уверете
се, текстът на страницата е добре фокусиран.
Ще получите подкана от приложението да нагласите телефона си, така че да
снимате документа си добре. Тези подкани ще се покажат в текстово поле в
горната част на екрана на телефона Ви.
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Уверете се, че снимате цялата страница със снимката.

Ако имате проблеми, опитайте да снимате документа си, докато го държите
с изпъната ръка.
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Проверка на информацията от документа Ви
Махнете всички подвързии или калъфи от документа или телефона си.
Когато сте готови, щракнете върху бутона Check now („Проверка сега“) в
приложението, за да започнете проверката на документа.
Поставете телефона върху документа, когато приложението изведе
съобщението: Check your document’s information („Проверка на
информацията от документа Ви“). Ако звукът на телефона е включен, ще
чуете звуков сигнал, когато документът Ви бъде разпознат.
Движете телефона по документа, докато приложението не го разпознае. В
различните документи чипът се намира на различно място.
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След като приложението разчете чипа от документа успешно, на екрана ще
се изпише Information checked („Информацията е проверена“). Не движете
телефона, докато на екрана не се покаже това съобщение и проверката не
завърши.
Ако приложението не разпознае документа ви, проверката ще спре и на
екрана ще се изпише Information not found („Информацията не е
намерена“). Ако това стане, движете телефона по документа бавно, докато
приложението не го разпознае.
Ако използвате паспорт и продължавате да имате проблеми, поставете
телефона на другата корица или на страницата със снимката.

Ако използвате национална лична карта без
биометрични данни:
Разполага ли Вашата карта с машинночетима зона (МЧЗ)?
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МЧЗ изглежда така:

Ще трябва да сканирате предната и задната страна на своята лична карта.
Когато снимате предната страна на картата, е много важно да включите МЧЗ.
Обикновено се изисква да изпратите своята лична карта за проверка в
Центъра за разрешаване на въпроси по установяване на граждани на ЕС (EU
Settlement Resolution Centre). Заради епидемията на Covid 19 обаче тази
служба временно не работи.
Ако Вашата лична карта не разполага с МЧЗ, няма да можете да използвате
приложението.
Сканиране на лицето
Екранът ще присветне, когато сканира лицето Ви. Задръжте камерата на
телефона пред лицето си, докато сканирането приключи.
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Можете да пропуснете тази стъпка и да дадете друго доказателство за
самоличността си, ако има вероятност ярката светлина да Ви причини
проблеми. Можете да направите това, като отворите менюто Find out more
(„Научете повече“) и изберете Skip this step („Пропускане на тази стъпка“).
Ако сте на възраст 10 години или по-малко, не се налага да сканирате
лицето си.
Как да се снимате
Изпълнете следното:
1.
2.

3.

Гледайте право в камерата;
Бъдете с неутрално изражение на лицето – не се усмихвайте или
мръщете;
Ако носите матови очила, като например слънчеви очила, ги свалете.

Вашата снимка трябва да отговаря на следното:



да бъде добре осветена с неутрална светлина;
да не се виждат други лица на нея.

Попълване на заявлението за статус на
уседналост от ЕС
След като завърши проверката на Вашия документ за самоличност,
останалата част от кандидатурата Ви се попълва на уебсайта GOV.UK.
Приложението ще Ви отведе на сайта, като отворите връзката до GOV.UK.
Друг вариант е да попълните заявлението, като влезете от смартфон,
преносим или настолен компютър: https://www.gov.uk/settled-status-eucitizens-families/applying-for-settled-status превъртете страницата надолу до
Continuing Your Application („Продължаване на кандидатурата Ви“). За да
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влезете в приложението, Ви трябва номера на паспорта и датата Ви на
раждане.
Ще намерите информация за подаване на заявлението на собствения си език
на следния адрес: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizensand-their-families-translations

Следва поредица от въпроси:
1.

Имате ли двойно гражданство?
Гражданин ли сте на две държави по едно и също време?

2.

Имате ли предишно гражданство?
Имали ли сте друго гражданство преди настоящото? Например, били сте
гражданин на Бангладеш, но сте се отказали от това гражданство, за да
получите европейско.

3.

Някога използвали ли сте друго име?
Може би след брак или след промяна на фамилията.

4.

Имате ли валиден документ за постоянно пребиваване в
Обединеното кралство?
Ако имате валиден документ за постоянно пребиваване в Обединеното
кралство, ще имате едно от следните:


удостоверение във Вашата синя книжка „Документация за
пребиваване“ (или Вашата розова книжка, ако сте гражданин на
Швейцария);



удостоверение в паспорта си;
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5.

биометрична карта за пребиваване, потвърждаваща правото Ви на
постоянно пребиваване (само ако не сте гражданин на ЕС, ЕИП или
Швейцария).

Имате ли Разрешение за неограничено влизане или пребиваване
(Indefinite Leave to enter or remain)?
Разрешенията за неограничено влизане или пребиваване (ILR) са видове
имиграционен статут.
Обикновено ще сте кандидатствали за разрешение за неограничено
влизане или пребиваване. Обикновено ще имате печат в паспорта си или
писмо от Министерството на вътрешните работи. Може също да имате
„винетка“ (стикер) или биометрично разрешение за жителство.

6.

Имате ли криминални присъди?
Вашето заявление би следвало да бъде прието, ако сте осъждан(а) на
лишаване от свобода за период под 12 месеца в Обединеното кралство
за едно престъпление.
Кандидатурата може да бъде отхвърлена, ако:










сте осъждан(а) и сте получавали присъда лишаване от свобода в
Обединеното кралство през последните 5 години;
сте получавал(а) присъда за лишаване от свобода със срок 12
месеца или повече за едно престъпление в Обединеното кралство;
сте получил(а) 3 или повече присъди през последните 3 години в
Обединеното кралство (включително присъди, които не са довели
до лишаване от свобода) и имате непрекъснато пребиваване с
продължителност под 5 години;
били сте екстрадирани от Обединеното кралство;
за Вас с издадена европейска заповед за арест;
имате издадена присъда в друга държава.
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Ако имате присъда, моля, кажете ни, за да можем да Ви помогнем. Ние
можем да Ви насочим към специализирана консултация, за да разрешите
този проблем.
Ако не съобщите за издадена присъда или посочите каквато и да било
невярна информация, кандидатурата Ви може да бъде забавена или
отхвърлена; може да бъде установено, че сте действали „измамно“ спрямо
публичен орган (GOV.UK), което може да има сериозни трайни последици
върху пребиваването Ви в Обединеното кралство. Най-добре е да бъдете
честни и да се възползвате от помощта, която можем да Ви предложим.
7.

Участвали ли сте в тероризъм или престъпления против
човечеството?

Сигурност на Вашето заявление:
Сега трябва да определите сигурността на Вашето заявление:
Има 3 групи въпроси. Трябва да отговорите на 1 въпрос от всяка група.
Въпросите са лични, например, „Къде са се запознали майка Ви и баща Ви“?
„Каква беше първата Ви работа“?
Ще трябва да можете да отговорите на тези въпроси, ако се наложи да
разговаряте с представител на Центъра за разрешаване на въпроси по
установяване на граждани на ЕС, затова, моля, запомнете отговорите си или
ги запишете.

Когато подавате заявлението си:
Трябва да посочите от колко време живеете в Обединеното кралство и може
да бъдете помолени да качите допълнителни доказателства.
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Ще видите съобщение за колко години трябва да представите доказателство
и можете да качите съответните доказателства, като използвате камерата на
телефона си. Ние можем да Ви помогнем с това.

След като подадете заявлението си:
В деня на кандидатстването си трябва да получите имейл от GOV.UK с
потвърждение, че сте подали заявлението си. В този имейл ще се посочва
името Ви и 16-цифрен номер на заявлението. Трябва да запазите този
имейл, защото 16-цифреният номер на заявлението ще Ви бъде необходим,
ако искате да разговаряте с Центъра за разрешаване на въпроси по
установяване на граждани на ЕС за справка по кандидатурата Ви.
Всяко заявление се разпределя на конкретен служител, но заради
ситуацията с Covid 19 в момента те не могат да ни кажат колко време отнема
разглеждането на заявленията.
Накрая ще получите имейл от GOV.UK с потвърждение за решението по
Вашата кандидатура. В този имейл ще има прикачен документ, найвероятно в долната част на съобщението. В този документ ще се
потвърждава решението по Вашата кандидатура и ще има информация за
това как да докажете статута си онлайн.
Как можете да се свържете с Центъра за разрешаване на въпроси по
установяване на граждани на ЕС, където се разглежда Вашето заявление?
Центърът за разрешаване на въпроси по установяване на граждани на ЕС не
приема обаждания по телефона заради епидемията от Covid 19. Можете да
се свържете с центъра, като попълните формуляр за връзка онлайн. Ние
можем да Ви помогнем с това; друг вариант е да посетите този адрес и да
попълните формуляра сами. Трябва да посочите имейл адреса, който сте
използвали в заявлението, както и номера на самото заявление: https://eusettled-status-enquiries.service.gov.uk/start
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