
Stay in Scotland after Brexit

• Following decisions by the UK Government the UK has now left 
the EU.

• EU citizens* who are resident in the UK by 31 December 2020 will 
have to apply to the UK Government’s EU Settlement Scheme by 30 
June 2021 to continue living in the UK after that date.

• Their family members who are not UK citizens must also apply.
• Those with permanent residence documents must apply.
• EU citizens with indefinite leave to remain in the UK (ILR) do not 

need to apply, but can apply if they wish to do so.
• Irish citizens do not need to apply, but can if they wish to do so. 

• EU citizens who have been resident in the UK for five continuous 
years can apply for settled status. 

• EU citizens who have been resident in the UK for less than five 
years can apply for pre-settled status.

The Scottish Government is part funding Citizens Advice Scotland to 
operate an advice service to support people applying to the EU Settle-
ment Scheme. If you are experiencing difficulties with your EU Settle-
ment Scheme application and want additional support, advice or infor-
mation, you can phone Citizens Advice Scotland free on 0800 916 9847 
or check the opening hours of your local Citizens Advice Bureau. Find 
your local Citizens Advice Bureau at www.cas.org.uk/bureaux.
You can also find more information on how Brexit may affect you at  
www.mygov.scot/brexit.  

* EU citizens is used throughout this document to also refer to EEA and Swiss nationals who are 
eligible to apply to the EU Settlement Scheme.

Even if you have been resident in the UK for a long time you 
will still need to apply to the EU Settlement Scheme to continue 

living in the UK after Brexit.

What can I apply for?

Where can I get help?



Останете в Шотландия след Брекзит

• След решенията, взети от правителството на Обединеното кралство, Обединеното 
кралство вече напусна ЕС.

• Гражданите на ЕС*, които пребивават в Обединеното кралство до 31 декември 2020 
г., ще трябва да кандидатстват за статут по Схемата на уседналост на ЕС на 
правителството на Обединеното кралство до 30 юни 2021 г., за да продължат да 
живеят в Обединеното кралство след тази дата.

• Членовете на техните семейства, които не са граждани на Обединеното кралство, 
също трябва да кандидатстват.

• Лицата с документи за постоянно пребиваване трябва да кандидатстват.
• Граждани на ЕС с разрешение за оставане в Обединеното кралство за неопределен период 

от време (ILR) не е необходимо да кандидатстват, но могат да го направят, ако желаят.
• Ирландските граждани на ЕС не е необходимо да кандидатстват, но могат да го 

направят, ако желаят.

• Гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство в продължение 
на пет непрекъснати години, могат да кандидатстват за „статут на уседналост“. 

• Гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство по-малко от 
пет години, могат да кандидатстват за „временен статут на уседналост“.

Правителството на Шотландия съфинансира Citizens Advice Scotland, за да предоставя 
консултантски услуги в подкрепа на хора, кандидатстващи за статут по Схемата на 
уседналост на ЕС. Ако изпитвате затруднения при кандидатстването за статут по 
Схемата на уседналост на ЕС и се нуждаете от допълнително съдействие, съвети или 
информация, можете да се обадите на Citizens Advice Scotland безплатно на телефон 
0800 916 9847 или да проверите работното време на Вашето местно Бюро за помощ 
на граждани (Citizens Advice Bureau). Намерете Вашето местно Бюро за помощ на 
граждани (Citizens Advice Bureau) на адрес https://www.cas.org.uk/bureaux.
Можете също така да намерите повече информация за това как Брекзит може 
да Ви повлияе на www.mygov.scot/brexit.  
* „Граждани на ЕС“ се използва в този документ за позоваване и на граждани на ЕИП и Швейцария, които 

отговарят на условията за кандидатстване за статут по Схемата за уседналост на ЕС.

Дори ако сте пребивавали в Обединеното кралство дълго време, ще 
трябва да кандидатствате за статут по Схемата за уседналост на ЕС, 
за да продължите да живеете в Обединеното кралство след Брекзит.

За какво кандидатствате?

Къде мога да получа помощ?


