
Регистрация за започване на работа 

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен 

номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен номер, 

осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се 

правят както за заети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до 

определени права и услуги.  

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща 

(National Insurance number interview) в най-близкото бюро по труда (Jobcentre Plus) на единен 

национален номер за цялата страна:  

Телефонен номер на Jobcentre Plus: 0845 600 0643 (с работно време: понеделник - петък от 8 до 16 

ч.).  

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за 

кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва 

да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и 

други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в 

Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се 

взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.  

Повече информация може да се получи на следната интернет страница: 

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-numberhttps://www.gov.uk/apply-national-insurance-

number 

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number 

Условията за самонаетите граждани остават непроменени. Всички граждани имат право да 

стартират дейност, отговаряща на условията за самонаeти работници в Обединеното кралство, 

като към момента на явяване на интервюто за получаване на национален осигурителен номер 

следва да представят информация, която да доказва, че извършват действителна и ефективна 

дейност (вкл. договор със счетоводител, препоръки от клиенти, извлечения от банкови сметки, 

фактури от различни клиенти за извършени услуги и др.). След получаване на Национален 

осигурителен номер гражданите следва да извършат регистрация в данъчната служба HM Revenue 

and Customs (HMRC) за заплащане на данъци и осигуровки. 

http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/ 

Веднъж издаден Националният осигурителен номер не се прекратява, ако работникът приключи 

заетостта си и напусне страната (например работници при сезонна работа в селското стопанство; 

студенти, работили по време на обучение, и други). Ако гражданин на друга държава-членка е 

имал издаден осигурителен номер, но е загубил данните за него, следва да се свърже с данъчната 

служба (HMRC), която ще му изпрати данните по писмен път:  

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-numberhttps:/www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-numberhttps:/www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/


http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm#5 

http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/view2.page?formId=3643 

http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/ 

От април 2013 г. Jobcentre Plus се стреми средното време за приключване на процеса за издаване 

на Национален осигурителен номер от момента на първия контакт да бъде 15 дни. През май 2013 

г. средният период е бил 12 дни. 
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