
 

Наръчник за примерно попълване на формуляр за кандидатстване по 

Схемата за уседналост 

 За да можете да използвате електронното приложение EU Exit ID Document Check, 

следва да разполагате с валиден международен паспорт 

 Приложението EU Exit ID Document Check може да изтеглите от следния адрес: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1   

 Настоящия наръчник показва примерно попълване на формуляр по Схемата за 

уседналост и е предназначен по-скоро за запознаване с процеса на кандидатстване. 

Настоящия наръчник няма за цел да Ви предостави информация как Вие да попълните 

формуляра за кандидатстване по Схемата за уседналост. 

 Наръчникът представя кандидатстване на български гражданин на възраст над 21 г. 

Наръчникът не е предназначен за кандидатстване за деца или за членове на семейства, 

граждани на трети страни.  

 Ако притежавате британско поданство, не е необходимо да кандидатствате по Схемата 

за уседналост. 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1


 

 Стартирайте приложението EU Exit ID 

Document Check. 

 На този екран се визуализират условията за 

ползване на приложението 

 Натиснете ОК, за да продължите 



 

 Следва да отговорите на въпроса дали сте 

гражданин на държава от Европейското 

икономическо пространство или Швейцария. 

 Ако сте български гражданин, следва да 

потвърдите с YES.   

 



 

 Следва да предоставите информация с какъв 

документ за самоличност ще кандидатствате. 

 Ако желаете да използвате електронното 

приложение EU Exit ID Document Check, 

следва да кандидатствате с Вашия 

международен паспорт. 

 Ако кандидатствате с лична карта, ще е 

необходимо да изпратите вашата оригинална 

лична карта в центъра на Хоум офис в гр. 

Ливърпул.   

 Настоящия гайд визуализира кандидатстване 

с международен паспорт. 



 

 Натиснете Continue, за да снимате/сканирате 

първата страница на Вашия международен 

паспорт съдържаща данните ви. 

 Уверете се, че в стаята, която се намирате е 

добре осветлена. 



 

 Въведете Вашия е-мейл адрес. 

 След това въведете повторно Вашия е-мейл 

адрес.  

 Потвърдете въведените данни, като 

натиснете бутонът Continue.  



 

 Въведете Вашия телефонен номер. 

 Натиснете Send Code, за да ви бъде изпратен 

6-цифрен код за потвърждение. 

 Кодът ще бъде изпратен като съобщение на 

посочения от Вас телефонен номер. 



 

 Въведете получения 6-цифрен код за 

потвърждение. 

 Натиснете Continue, за да продължите 

напред.  



 

 Преди да преминете към следващата фаза се 

уверете, се че NFC функцията на Вашето 

устройство е активна /on/.  

 Ако тази функция не е била активирана, ще 

се визуализира следното съобщение.  



 

 Натиснете Continue, за да извлечете 

информация от чипа във Вашия паспорт. 

 



 

 Поставете устройството върху Вашия 

затворен паспорт на твърдата начална 

корица, поставен на гладка и равна 

повърхност. 

 Не се притеснявайте, ако не успеете от 

първия път.  



 

 Когато устройството успешно извлече 

информация от Вашия паспорт, ще се 

визуализира следното съобщение. 

 Натиснете ОК, за да продължите напред. 



 

 Следващата стъпка предвижда сканиране на 

Вашето лице.  

 Натиснете Scan Face, за да сканирате лицето 

си.  



 

 При успешно сканиране на лицето Ви, ще се 

визуализира следното събщение. 

 Натиснете ОК, за да продължите напред. 



 

 Натиснете бутона Use Camera, за да си 

направите селфи, като гледате в камерата на 

телефона. 



 

 На това меню се представя обобщена 

информация за Вас. Данните са извлечени от 

Вашия паспорт и данните, които сте въвели. 

 Натиснете бутона Submit Information, за да 

продължите напред.  



 

 Вие успешно се самоидентифицирахте за 

целите на кандидатстване по Схемата за 

уседналост.  

 Имате възможност да изберете да 

продължите да попълвате Вашето заявление 

от мобилното устройство или можете да 

преминете към компютър.  

 Ако решите да продължите на мобилното 

устройство, натиснете Continue Now on 

Gov.uk   

 Ако решите да продължите на компютър, 

отворете следния линк: https://user-

auth.apply-for-eu-settled-

status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/prot

ocol/openid-

connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76c

b9-3ba6-4c18-842f-

8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2

Fapply-for-eu-settled-

status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-

select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.157

0786947-

1765557045.1513678773%26auth_callback%3

D1&scope=openid&response_type=code  

https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
https://user-auth.apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/auth/realms/AUK/protocol/openid-connect/auth?client_id=accessuk&state=f2b76cb9-3ba6-4c18-842f-8a5bd6a6bb73&redirect_uri=https%3A%2F%2Fapply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk%2Fproduct-select%3F_ga%3D2.191027107.885197375.1570786947-1765557045.1513678773%26auth_callback%3D1&scope=openid&response_type=code
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 Ако сте избрали да продължите на Вашето 

мобилно устройство, ще ви се визуализира 

следното меню. 



 

 Ако сте избрали да продължите на 

компютър, ще ви се визуализира следното 

меню. 

 Тук следва да посочите, че сте 

кандидатствали с паспорт. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Следва да посочите номера на Вашия 

паспорт. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Въведете Вашата дата на раждане. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 



 

 Изберете начин за потвърждение. 

 Ако изберете потвърждение по телефон, ще е 

необходимо да въведете 6-цифрен код за 

потвърждение. 

 Ако изберете е-мейл, ще е необходимо да 

отворите Вашия е-мейл адрес.  

 

 Изберете да продължите вече стартиралото 

приложение. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Стигате до същото меню, както на Вашето 

мобилно устройство.  

 Необходимо е да предоставите информация 

по следните секции: 

 Application type /вид на заявлението/ 

 Residence in UK /престой във 

Обединеното кралство/ 

 Criminal Convictions /криминална 

история/ 

 Натиснете Application type.  



 

 Посочете дали имате двойно гражданство. 

 Ако имате друго гражданство, ще ви се 

визуализира допълнително меню, в което 

следва да посочите това гражданство.  

 Ако имате британско гражданство, спрете с 

попълването на настоящата форма, тъй като 

не е необходимо да кандидатствате по 

Схемата за уседналост! 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Имате ли предходно гражданство.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 



 

 Имате ли карта за постоянно пребиваване – 

permanent residence card? 

 Това са т. нар. „сини карти“. Ако разполагате 

с такава, проверете в самата карта дали е 

изписано Permanent residence. 

 Ако е изписано Registration certificate, тази 

карта не върши работа във връзка с 

настоящата процедура.  

 

 Ако имате карта за постоянно пребиваване – 

permanent residence card, следва да въведете 

номера на картата.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред.  



 

 Имате ли Indefinite Leave to Remain – това е 

имиграционен статут, който е предоставян 

на български граждани преди 

присъединяването на България към ЕС.  

 

 Ако имате ILR, следва да посочите в коя 

година е издаден.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 



 

 Примерно меню, в което се визуализират 

подадените от Вас резултати в секция 

application type. 

 Натиснете бутона Continue, за да потвърдите 

отговорите. 

 

 Връщате се в основното меню, където е 

видно, че секция application type вече е 

попълнена. 

 Натиснете Residence in the UK. 

 

 В момента във ОК Великобритания и 

Северна Ирландия ли се намирате? 

 За целите на настоящия гайд се разглежда 

кандидатстване от територията на ОК 

Великобритания и Северна Ирландия.  



 

 Какъв е Вашият адрес във Великобритания? 

 Можете да въведете Вашия пощенски код и 

да изберете точния адрес от падащото меню 

или ръчно да въведете пълния си адрес.  

 

 Известен ли сте били под друго име /в това 

число преди сключване на граждански брак 

или след развод/. 

 Ако сте били известни под друго име, следва 

да посочите Вашето предходно име.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Имате ли Национален осигурителен номер? 

 



 

 Ако имате Национален осигурителен номер, 

следва да го посочите. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 

 Менюто представя Вашите обобщени 

отговори в секция Residence in the UK.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 



 

 Връщате се в основното меню, където е 

видно, че секция Residence in the UK вече е 

попълнена. 

 Натиснете Criminal Convictions 

 

 Някога били ли сте осъждан? 

 Ако отговорът е ДА, следва да предоставите 

изчерпателна информация за Вашите 

присъди. 



 

 Отговорете с ДА или НЕ дали  подкрепяте  

терористична дейност?  

 

 

 Менюто представя Вашите обобщени 

отговори в секция Criminal Convictions.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 



 

 Връщате се в основното меню, където е 

видно, че секция Criminal Convictions вече е 

попълнена. 

 Натиснете бутона Submit Answers, за да 

продължите напред.  

 

 

 Следва да отговорите на три групи въпроси 

от личен характер за идентификация.  

 Отговорите на тези въпроси ще Ви осигурят 

алтернативен достъп до Вашия профил, в 

случай на необходимост.  

 Запомнете добре отговорите на въпросите. За 

по-удобно си ги запишете.  



 

 Уверете се, че след като сте стартирали 

попълването на формуляра по Схемата за 

уседналост, сте влезли във Вашия е-мейл и 

сте го потвърдили. 

 

 Системата извършва автоматична проверка 

на Вашия статут на база на автоматична 

връзка с архивите на HMRC и DWP.  

 Натиснете бутона Continue, за да видите 

какъв е резултатът от автоматичната 

проверка. 

 

 Системата е възможно да покаже три 

резултата от автоматичната проверка: 

 Вие отговаряте на условията за Settled 

Status, като имате повече от 5 г. престой в 

страната 

 Вие отговаряте на условията за Pre-settled 

Status, като имате по-малко от 5 г. 

престой в страната. 

 Имаме нужда от допълнителна 

информация, тъй като автоматичната 

проверка не открива информация за Вас в 

архивите.  



 Сравнете резултатите от автоматичната 

проверка с Вашето реално пребиваване в 

страната, което можете документално да 

докажете. 

 Изберете за коя опция желаете да 

кандидатствате: 

 Settled status – ако сте пребивавали в 

страната над 5 г. и можете да го 

докажете документално. 

 Pre-settled status – ако сте пребивавали в 

страната под 5 г.  

 

 Ако резултатът от автоматичната проверка 

не съвпада със статута, за който сте избрали 

да кандидатствате, ще е необходимо да 

предоставите допълнителна информация.  

 Това се извършва от следното меню. 

 Натиснете бутона View or upload residence 

evidence, за да прикачите документи, 

доказващи Вашето пребиваване.  



 

 Натиснете бутонът Browse, за да прикачите 

файл от Вашия компютър. 

 Натиснете Assign Dates, за да посочите, за 

кои месеци/години и се отнася въпросният 

документ. 

 Пълен списък на възможните документи, с 

които можете да удостоверите пребиваване е 

достъпен на адрес: 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-
scheme-evidence-of-uk-residence  

 Най-малката единица време, която можете 

да докажете е месец. Ако документ е 

датиран с конкретна дата от месеца, той 

доказва Вашето пребиваване през целия 

месец. 

 

 Изберете дали документът се отнася само за 

1 месец или покрива група от месеци. 

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 Ако документът покрива група от месеци, 

посочете началния месец/година и крайния 

месец/година, за който документът се отнася.  

 Натиснете бутона Continue, за да продължите 

напред. 

 След като прикачите всички документи, 

натиснете бутона Back. 

 

 След като сте прикачите всички документи, 

следва да потвърдите, че документите са 

достоверни, като цъкнете върху полето: 

I confirm the documents uploaded are correct to 

the best of my knowledge. 

 Натиснете бутона Finish and submit, за да 

подадете Вашата апликация.  

 С натискането на този бутон приключва 

процеса по кандидатстване по Схемата за 

уседналост.  

 Не забравяйте, че ако сте получили Pre-

settled Status, след навършване на 5 г. 

продължителен престой в страната следва 

повторно да кандидатствате за Статут на 

уседналост! Кандидатстването се извършва 

чрез повторно изминаване на описаната 

процедура в настоящия наръчник. 



 


