 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Българските
граждани във Великобритания могат да кандидатстват за Статут на уседналост За да гарантират своите права след Брекзит българските
граждани, пребиваващи на територията на Великобритания, ще трябва да кандидатстват за Статут на уседналост (Settled status).
Българските граждани, които притежават Permanent residence /Удостоверение за постоянно пребиваване/ също ще трябва да кандидатстват
за Статут на уседналост. От 21 януари приложението за кандидатстване е отворена за всички граждани на ЕС, , които разполагат с
биометричен паспорт, и членовете на семейства на граждани на ЕС, които притежават биометрична лична карта (карта за пребиваване
/residence card/ или удостоверение за постоянно пребиваване /permanent residence/), издадена от британския Хоум офис след 6 април 2015 г.
Приложението, чрез което ще се кандидатства за Статут на уседналост, може да се свали от следната страница:
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1. Платформата е съвместимо само с мобилни устройства, работещи на
операционна система Андроид.
Схемата за уседналост ще бъде отворена за всички граждани, считано от 30.03.2019 г. Тя ще се приложи от
британските власти, дори в ситуация на липса на сделка. При „твърд“ Брекзит българските граждани, пребиваващи в Обединеното
кралство, ще могат да кандидатстват за статут на уседналост до 31.12.2020 г. С цел да разясни правата на българските граждани след
оттеглянето на Великорбитания от ЕС Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към
Посолството на България в Лондон е организирало следните информационни дни през януари:
28 януари – гр. Лийдс – 18.00 – 20.00 ч. –
Maurice Keyworth Lecture Theater (G.02), Maurice Keyworth Building, University of Leeds, Moorland Rd, Leeds, LS6 1AN 29 януари – гр.
Единбург – 18.00-20.00 ч. – 10 Colinton Rd, Edinburgh EH10 5DT, зала H5 30 януари – гр. Пърт – 18.30 – 20.30 ч. – PKAVS Minority
Communities Hub, The Gateway, North Methven Street, Perth, PH1 5PP 31 януари – гр. Ливърпул – 18.00 – 20.00 ч. – Storrington Ave, Liverpool,
L11 9DQ EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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