
В случай че не бъде постигнато споразумение, следва да знаете, че като гражданин на ЕС, който се учи или обучава 
в Обединеното кралство, за Вaс ще се прилагат правилата на Обединеното кралство относно постоянното 
пребиваване.

Правителството на Обединеното кралство обяви, че не е необходимо да кандидатствате за статус на имигрант или за 
виза, ако не възнамерявате да останете в Обединеното кралство за повече от 3 месеца. Ако желаете да останете за 
повече от 3 месеца обаче, ще трябва да кандидатствате за европейско разрешение за временно пребиваване1.

Аз съм студент по програма „Еразъм +“ и на 29 март 2019 г. се обучавам 
в университет в Обединеното кралство. Ще бъде ли прекъснат обменът 
с цел обучение, в който участвам?

Не. Европейският парламент и Съветът приеха регламент, за да гарантират, че провежданият обмен с цел обучение 
няма да бъде прекъснат.

Регламентът ще се прилага за студентите във висшето образование, чираците и учениците в професионалното 
образование и обучение, младите хора в дейности за неформално учене, персонала в сферата на образованието 
и обучението, лицата, ангажирани в областта на социално-възпитателната работа с младежи и младежките лидери.

Моля, обърнете внимание обаче, че Регламентът обхваща само обмена с цел обучение, който е започнал преди датата 
на оттегляне.

Планирам да отида в университет в Обединеното кралство след оттеглянето 
на Обединеното кралство като студент по програма „Еразъм +“. Мога ли 
все още да осъществя плановете си?

Обменът с цел обучение, който планирате, може да бъде засегнат. Комисията обаче представи законодателно 
предложение, което, ако бъде прието, ще даде възможност на ЕС да продължи да финансира програмата „Еразъм +“ 
в Обединеното кралство през 2019 г. Дали ще можете да осъществите плановете си ще зависи от редица фактори, 
например от това дали Обединеното кралство ще продължи да изпълнява бюджетните си ангажименти към Европейския 
съюз през 2019 г., от приемащите организации в Обединеното кралство (във Вашия случай от университета) и от това 
дали дейностите ще приключат до 31 декември 2019 г.
Трябва да се свържете директно с университета и да проверите това.

1 https://www.gov.uk/guidance/european-temporary-leave-to-remain-in-the-uk 
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Моето училище участва в проект за сътрудничество с училище в Обединеното 
кралство, финансиран по линия на програмата „Еразъм +“. Проектът ни ще 
продължи ли и след оттеглянето на Обединеното кралство?

Проектът за сътрудничество може да бъде засегнат, тъй като считано от датата на оттегляне партньорът от Обединеното 
кралство вече няма да отговаря на условията за финансиране по „Еразъм +“.

Комисията обаче представи законодателно предложение за справяне с тази ситуация. Ако това предложение бъде 
прието и ако Обединеното кралство изпълни определени условия, проектът може да продължи да бъде финансиран 
през 2019 г.

Проверете във Вашата национална агенция по „Еразъм +“2.

Моята организация е част от текущ културен проект, финансиран 
по програмата „Творческа Европа“. Проектът включва партньор от 
Обединеното кралство. Този проект може ли да продължи и след датата 
на оттегляне?

Проектът за сътрудничество може да бъде засегнат, тъй като считано от датата на оттегляне партньорите от Обединеното 
кралство вече няма да бъдат допустими за участие в програмата „Творческа Европа“.

Комисията обаче представи законодателно предложение за справяне с тази ситуация. Ако това предложение бъде 
прието и ако Обединеното кралство изпълни определени условия, проектът може да продължи да бъде финансиран 
през 2019 г.

Трябва да проверите в информационното бюро „Творческа Европа“3 във Вашата държава членка.

Аз съм научен работник и извършвам изследвания в научноизследователска 
организация в Обединеното кралство с финансовата подкрепа на 
дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“. Тази подкрепа ще 
продължи ли и след датата на оттегляне?

Вашият изследователски проект може да бъде засегнат, тъй като считано от датата на оттегляне организацията от 
Обединеното кралство вече няма да отговаря на условията за финансиране от ЕС в рамките на програмата „Мария 
Склодовска-Кюри“.

Комисията обаче представи законодателно предложение за справяне с тази ситуация. Ако това предложение бъде 
прието и ако Обединеното кралство изпълни определени условия, проектът може да продължи да бъде финансиран 
през 2019 г.

Моля, обърнете внимание, че програмата „Мария Склодовска-Кюри“ ще продължи да подкрепя изследователи 
в държави — членки на ЕС4, или в държави извън ЕС, които са асоциирани към програмата „Хоризонт 2020“.

Трябва да се свържете с Вашия ръководител/организатор на проекта и със съответния служител, отговарящ за Вашия 
проект, в Изпълнителната агенция за научни изследвания на Европейската комисия, за да проверите това.

Аз съм доброволец или стажант, или работя по линия на Европейския корпус 
за солидарност. Мога ли все още да изпълнявам тази си дейност, ако се 
осъществява в Обединеното кралство или ако в нея участва организация 
от Обединеното кралство?

Вашето участие в дейности по линия на Европейския корпус за солидарност може да бъде засегнато, тъй като считано 
от датата на оттегляне организацията от Обединеното кралство вече няма да отговаря на условията за финансиране 
по линия на тази програма.

Комисията обаче представи законодателно предложение за справяне с тази ситуация. Ако предложението бъде прието 
и ако Обединеното кралство изпълни определени условия, проектът може да продължи да бъде финансиран през 
2019 г.

Трябва да се свържете с организацията, предоставяща финансиране за Вашата дейност, за да проверите това.

2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_bg 
3 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact_en 
4 В този контекста „ЕС“ означава 27-те държави — членки на ЕС, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
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