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Проучването

 12 интервюта с еднополови двойки;

 Профил на участниците:

 4 двойки гей мъже и 8 двойки лесбийки;

 6 двойки български граждани, 2 двойки чужди граждани,

4 смесени двойки;

 8 двойки имат сключен граждански брак, 3 двойки имат

узаконено фактическо съжителство и 1 двойка живее на

семейни начала.

 април – май 2018 година ;

 Интервютата бяха проведени от Фондация ГЛАС,

Фондация „Ресурсен център - Билитис“ и

Младежка ЛГБТ организация „Действие“.



Бракът/съжителството и ЛГБТИ хората: 

(не)възможности, мотиви и последици  

 Внимателно обмислено 

решение;

 Решение да имат деца;

 Проучване на 

европейското 

законодателство и 

законодателството на

различни страни-членки на ЕС;

 Важността на правните последици;

 Емигриране от България.



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Холандия

Франция Ирландия

Великобритания



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Отказ на право на пребиваване

България тотално пренебрегна приложението на

Директива 2004/38/ЕС! Ние бяхме дискриминирани на основа на

нашата сексуална ориентация. Това има директно отражение

върху нашия живот. На първо място, ние си купихме къща в

Северна България, но сега не знаем дали ще може да останем в

България, тъй като държавата ви потъпква европейското

законодателство. На второ място, обжалването на отказа на

Дирекция „Миграция“ ни струва нерви, ходене по съдилища, струва

ни пари и време.

~ Френско-австралийска двойка лесбийки, със сключен брак, живеят

в България



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Невъзможност за упражняване на родителски права 

Не ми е окей, че като се прибера в България, моето

дете реално трябва да го запиша, с извинение за израза,

като копеле. По тези остарели български традиции за

семейство, които толкова се тръбят сега, точно така се

нарича моето дете. И аз не се чувствам комфортно с това,

защото в Холандия това дете има двама законни родители.

~ Две жени, български граждани, с регистрирано

съжителство, живеят в Холандия



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Имущество и право на наследяване

Ние имаме къща и кола във Великобритания и като

законни партньори, те са и на двете ни. Имаме къща и кола и в

България, но те са само на мое име и съпругата ми няма право

върху тях. Тя не се чувства щастлива от този факт, нито аз.

Всяка бъдеща наша инвестиция в България идва с въпросителна

дали изобщо да я правим. От това губи само България, защото

ние се отдалечаваме все повече и повече от идеята да живеем

някой ден там, ако няма да сме равноправни на

хетеросексуалните семейства.

~ Двойка лесбийки, със сключен брак, живеят във Великобритания



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Емиграция

Аз искам да живея в Барселона, защото тя иска да живее

там. Тя иска да живее там, защото там е легално, и за деца и

т.н., тя иска да бъде… иска да бъде нормален гражданин в

страната, в която живее. Очевидно това в момента в България

няма как да стане, а ние няма как да чакаме. На мен ми беше окей

тук, обаче, ето, дори аз да съм окей, няма значение, защото се

събираш с някой, който не е окей и от там нататък трябва да си

промениш целия живот или да се разделиш с този човек, което пак

е промяна на целия живот. Не съм съгласна с всички тези

допълнителни условия, които аз трябва да покрия, за да съм с

някого.

~ Двойка лесбийки, със сключен брак, в процес на емигриране в

Испания



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Чувство на несправедливост

Емоционалното бреме от това е много голямо и няма

как да не е, все пак това са неща, решаващи за живота ни.

Когато има разлика в отношението към нас единствено

заради сексуалната ни ориентация, няма как да не се засяга

чувството ни за справедливост. Не е точно чувство на

безсилие, защото очевидно се опитваме да правим някакви

неща, но го има чувството, че системата априори не е на

твоя страна и ти трябва през цялото време да се мъчиш да

я убеждаваш защо имаш правото да съществуваш по начина,

по който съществуваш.

~ Двойка лесбийки, със сключен брак, живеят в България



ЛГБТИ двойките в брак/съжителство: 

България VS. чужбина

Паралели между България и чужбина

Всичко е различно! Признанието на брака е по

същество признание, че можеш да съществуваш! Че си

равноправен на всички останали. Че имаш право на връзка и

че можеш да поемеш определени задължения към своя

партньор. Бракът е все пак едно официално признаване на

задължението, което поемаш към партньора си и то има

страшно много правни и социални последици.

~ Двойка гей мъже, със сключен брак, живеят в Холандия



Семейна и социална среда на ЛГБТИ 

двойките в брак/съжителство

 Родители и 

роднини;

 Приятели и 

социален кръг;

 Колеги и 

работна среда.



Основни изводи и тенденции

• Водещият мотив за сключването на брак/

съжителство са правните последици;

• Напускане на България и трайно установяване в

други страни-членки на ЕС;

• Никое от правата им на съпрузи/партньори, които

имат в други държави, не се признава в България;

• Еднополовите семейства свързват България със

силно изразено чувство на несправедливост,

поради системната дискриминация и негативната

обществена нагласа и стигма към еднополовите

връзки.
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