
Документи за европейски граждани, издавани от Министерство на вътрешните работи (Home 
Office/UK Border Agency) 

Гражданите на ЕС имат право да получат сертификати, потвърждаващи правото им на 
пребиваване в Обединеното кралство. Това не е задължение, а възможност, която 
потвърждава упражняването им на права съгласно европейското законодателство (също както 
„сините регистрационни сертификати” до 31.12.2013 г. за граждани, работили легално една 
година в Обединеното кралство, за членове на семейства на български граждани, имащи право 
да работят легално в Обединеното кралство и др.). Тези сертификати имат важно значение за 
членове на семейства на български граждани, които са граждани на държави извън 
Европейското икономическо пространство, държави на ЕС плюс Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн.  

Повече информация може да се намери на интернет страницата на Агенция 
„Граници“/Министерство на вътрешните работи (Home Office):  

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/documents-eea-nationals/applying/ 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/documents-family/ 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/documents-eea-
nationals/applying/http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/documents-eea-
nationals/applying/ 

За избягване на проблеми с подаваните заявления се препоръчва пратката да бъде изпратена с 
обратна разписка, потвърждаваща получаването й, като приложените оригинали на документи 
са описани на отделен лист.  

Сертификатите, потвърждаващи правото на пребиваване в Обединеното кралство, са два вида:  

- Регистрационен сертификат 
Този сертификат потвърждава пребиваването в Обединеното кралство съгласно европейското 
законодателство на следните основни групи лица:  

● Заети граждани; 
● Самонаети граждани; 
● Учащи се; 
● Самоиздържащи се граждани;  
● Граждани, търсещи работа; 
● Граждани с установена трайна нетрудоспособност.  

В този случай се попълва формуляр EEA1 -  

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea11.pdfhttp://www.ukba.
homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea11.pdf 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea11.pdf 

 - Сертификат за постоянно местоживеене   
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За този сертификат гражданите могат да кандидатстват след непрекъснато пребиваване в 
Обединеното кралството за период от 5 години, в рамките на които са изпълнявани условията 
на европейските директиви (като студент, нает/самонает работник, самоиздържащо се лице и 
др.).  

В този случай се попълва формуляр EEA3 -  

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea31.pdfhttp://www.ukba.
homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea31.pdf 

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/eea/eea31.pdf 

За подаване на заявления и по двата формуляра е определена такса в размер на 55 британски 
лири за всеки кандидат (т.е. таксата е дължима по отделно за всеки кандидат, част от едно 
подадено заявление – двама кандидати 110 британски лири, трима кандидати 165 британски 
лири и т.н.). Сертификатите се издават след подаване на заявлението по пощата или на място, в 
центъра на Агенция „Граници” в Кройдън, Лондон (след предварително запазване на час за 
интервю онлайн). 
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