
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА Европейския Съюз 
 
Пърт и Кинрос са дом на много граждани от различни страни от Европейския съюз (ЕС), които имат 
важен принос към нашия район. Надяваме се, че тези граждани смятат, че Пърт и Кинрос са безопасна и 
приветлива среда за тях. 
Тези граждани ще искат да знаят колкото е възможно повече какво ще се случи, когато Великобритания 
планира да напусне ЕС през март 2019 г. (Brexit). Ще намерите съответната информация на тази уеб 
страница. Тази страница също така включва информация за предприятия, които наемат на работа 
граждани от ЕС. 
 
Settlement Scheme на ЕС – на тази страница можете да откриете повече подробности за това, как 

гражданите на ЕС и техните семейства могат да получат статут на установен в Обединеното кралство.  

Страницата ще трябва да е напълно функционална на 30 март 2019 г.  

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent 

 
Можете да получите допълнителна информация и тук: 
 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728675/Leaflet_1_-

_Important_Information_For_EU_Citizens.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728676/Leaflet_2_-

_How_Do_I_Apply.PDF 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/728678/Leaflet_3_-
_EU_Settlement_Scheme_Glossary.PDF 
 

Можете да се регистрирате за новини по имейл относно схемата за статут на установен тук:  sign up for 
email updates 
 
Съвети за бизнеса 
 
Много местни фирми имат служители, които са граждани на ЕС. Наскоро стартиралият механизъм за 
самооценка "Брексит", ще ви помогне да определите какво можете да направите сега, за да подготвите 
вашия бизнес след Брексит. 
 
Това ще повиши осведомеността ви за рисковете, възнагражденията и предизвикателствата в новия 
икономически пейзаж, като орпеделите областите, в които трябва да планирате. Тя ще ви насочи към 
ресурси, съвети, събития и услуги, за да ви помогне да разработите вашите планове. 
www.PrepareforBrexit.scot    
 

Местни организации 
 
Има редица местни организации от третия сектор, които работят в партньорство с Общината на Пърт и 
Кинрос, които могат да съдействат за съвети за гражданите на ЕС. 
 
- Център за малцинствени общности на PKAVS  PKAVS Minority Communities Hub 
- Адвокатски център за етническите малцинства Ethnic Minorities Law Centre 
- Бюрото за съвети на гражданите в Пърт Citizens Advice Bureau  
 
Допълнителна информация ще бъде предоставена на тази страница, когато има развитие. 
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