
 
 

88 rue des Sources, Weimerskirch Studio 11, 9 Bath Buildings 

Luxembourg L2542 Bristol BS6 5PT, United Kingdom 

 

До:   г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България 

16 ноември 2017 г.  

Уважаеми г-н Министър-председател, 

През април се обърнахме към Вас с писмо от името на the3million, организация, представляваща гражданите 

на ЕС в Обединеното кралство, и British in Europe, коалиция от групи, представляваща гражданите на 

Обединеното кралство, живеещи в ЕС-27. В това писмо ние се обърнахме към Вашето правителство с молба 

да се погрижи в насоките на ЕС за преговорите правата на гражданите да се разглеждат като първостепенен 

приоритет и всяко споразумение относно правата на гражданите да бъде правно обвързващо за страните, 

независимо от крайния резултат от преговорите. Нашето разбиране за насоките за преговорите беше, че ще 

се запазят всички наши съществуващи права, но сега изглежда, че мандатът се тълкува тясно, като голяма част 

от нашите настоящи права вече няма да бъдат защитени. 

След писмото си от април ние – British in Europe и the3million – следим много отблизо преговорите относно 

правата на гражданите. След всеки кръг от преговорите ние представихме подробни коментари и сме 

доволни, че и двете страни предлагат консултации и информация след всеки кръг. 

Сега, в навечерието на заседанието на Европейския съвет през декември, се намираме в решаваща фаза от 

тези преговори, тъй като на това заседание ще се вземе решение дали е постигнат достатъчен напредък в 

рамките на първия етап от преговорите и съответно дали могат да започнат разискванията от втория етап. 

Беше изразено мнението, че постигането на споразумение относно правата на гражданите е „на една ръка 

разстояние“. Въпреки това the3million и British in Europe считат, че съществуват основни препятствия пред 

постигането на споразумение, което действително да отразява заявената цел, изразена и от двете страни, а 

именно Брексит да не променя по същество ежедневието на хората. По-долу излагаме пътна карта за 

преодоляването на тези пречки и за постигането на цялостно споразумение относно правата на гражданите, 

което да запазва всички наши настоящи права, произтичащи от правото на ЕС. 

Гарантирането на постигането на „достатъчен напредък“ и на необратимостта на този напредък като 

ефективни защитни мрежи за гражданите  

Ние сме силно загрижени за това да не се дава потвърждение, че е налице „достатъчен напредък“ относно 

правата на гражданите, единствено за да могат преговорите да преминат към следващия етап, без на 

практика да има споразумение по всички основни въпроси. Ако това се случи, ние ще се превърнем в 

„разменна монета“ в пълния смисъл на тази метафора, като някои от нашите основни права ще се предлагат в 

замяна срещу бъдещия търговски достъп от едната или другата страна. Нито един от въпросите, които 

посочваме по-долу, не следва да се отлага за втория етап, тъй като съществува реален риск тези въпроси да 

бъдат напълно пренебрегнати на фона на все по-разгорещените дебати относно бъдещите отношения между 

ЕС и Обединеното кралство. Освен това всяко постигнато споразумение относно правата на гражданите 

трябва да бъде защитено по такъв начин, че да не може по-късно да се отворя отново за преговори като 

средство за получаване на допълнителни ползи. Актуалното състояние на преговорите разкрива наличието на 

явен риск да не се постигне каквото и да било споразумение по всички въпроси от първия етап.  

Пътна карта за постигането на споразумение, което да зачита правата ни  

В рамките на преговорите все още не е предложено осъществимо решение по отношение на правата на 

гражданите на ЕС в Обединеното кралство, което да се придържа към принципа на гражданство на ЕС.  

Предложението на Обединеното кралство за „статут на постоянно пребиваващи“ в сегашния си вид 

предполага загуба на съществуващи права, произтичащи от правото на ЕС, включително правото на събиране 

на семейството, както и липса на защита срещу бъдещи промени от правителството на законодателството, 



възможна загуба на статута в бъдещ момент, ограничени права на обжалване и много други потенциално 

катастрофални последици за гражданите на ЕС в Обединеното кралство. the3million недвусмислено отхвърля 

„статута на постоянно пребиваващи“ и предлага задоволителна и подходяща алтернатива1, която следва да 

се приеме от преговарящите страни.    

Чрез настоящото предложение се избягват погрешните опити на Обединеното кралство да приложи към 

гражданите на ЕС действащите правила за имиграция в Обединеното кралство и т.нар. „враждебна среда“, 

която те създават. Вместо това то съдържа обоснован план за защита на всички съществуващи права на 

гражданите на ЕС в Обединеното кралство. В него се излага доводът, че правата на гражданите на ЕС, 

живеещи в Обединеното кралство, могат да бъдат защитени единствено чрез споразумение между 

Обединеното кралство и ЕС, което впоследствие да бъде приложено в Обединеното кралство чрез Закон за 

оттегляне на правата на гражданите, в който да се предвиди статут, независим от правото на Обединеното 

кралство в областта на имиграцията, за тази ограничена група от хора. Този закон трябва да предвижда пряк 

ефект и възможност за сезиране на Съда на Европейския съюз. Ние напълно подкрепяме искането на ЕС 

правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство, обхванати от Споразумението за оттегляне, да 

подлежат на окончателно решение от страна на Съда на Европейския съюз, за да се осигури 

последователност в процеса на вземане на решения и за да могат тези граждани да се ползват със същата 

защита като гражданите на Обединеното кралство в ЕС. 

Следва да се гарантира запазването на свободата на движение на британските граждани в ЕС, в т.ч. 

трансграничните трудови права, признаването на професионалните квалификации и икономическите 

права. Не е достатъчно при излизането на Обединеното кралство от ЕС британските граждани в ЕС да запазят 

правото си на пребиваване в държавата на пребиваване, без да могат да запазят правата си на свободно 

движение:  те са част от съставното право, предоставено съгласно член 21 от ДФЕС. Тези граждани досега са 

се придвижвали свободно в рамките на ЕС – територия без вътрешни граници, и сега следва да се избегне 

изграждането на прегради по протежение на тези граници единствено за да се ограничат тези хора в рамките 

на една държава. Лицата, които са упражнили правото си на свободно движение, следва да съхранят всички 

свои съществуващи съгласно правото на ЕС права. В документа в бележката под линия сме представили 

примери от реалния живот на гражданите, живеещи и работещи в множество страни, чийто живот ще се 

промени значително, ако те не могат да се преместват безпрепятствено в други държави от ЕС-272. 

Предложението на Обединеното кралство за пожизнено право на връщане в замяна на свободата на 

движение следва да бъде прието. То ще осигури балансирана реципрочност между двете групи от граждани.   

Гражданите на ЕС в Обединеното кралство ще запазят своята свобода на движение в рамките на ЕС-27 и те 

следва да имат право на връщане в Обединеното кралство, за да могат да запазят всички свои съществуващи 

права дори след като напуснат страната за повече от 2 години. Същото важи и за правото на свободно 

движение на гражданите на Обединеното кралство в ЕС, което, ако е пожизнено, ще обезпечи, че те няма да 

загубят всички права при евентуално преместване (напр. обратно в Обединеното кралство) за повече от 2 

години. 

Необходимо е да се осигури, че ще се запазят всички настоящи права на събиране на семейството в 

Обединеното кралство. В противен случай тяхната загуба би засегнала не само гражданите на ЕС в 

Обединеното кралство, възпрепятствайки ги в бъдеще да доведат в Обединеното кралство съпруг или съпруга 

или възрастен родител, нуждаещ се от грижи, но и гражданите на Обединеното кралство в ЕС, на които може 

да се наложи да се завърнат в Обединеното кралство в даден момент след излизането на Обединеното 

кралство от ЕС, придружени от членове на семейството, които не са британски граждани.   

Децата на граждани, обхванати от Споразумението за оттегляне, които са родени след Брексит, следва да 

имат пожизнени права. Приемаме обаче, че тези права не могат да бъдат прехвърляни на бъдещите 

поколения.   

                                                 
1 http://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 
2 https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf 

https://britishineurope.org/wp-content/uploads/2017/08/British-in-Europe_Free-Movement_Master-Case-Studies_EC.pdf


Прехвърлянето на социални престации е договорено за пенсиите и здравните обезщетения, но то трябва да 

обхваща и други престации, които Обединеното кралство предлага да изключи, въпреки че е получавало 

данъчни и социалноосигурителни вноски за тяхното финансиране.   

Активното избирателно право на британските граждани в ЕС, както на местните избори, така и на изборите 

за Европейски парламент, е съществен аспект на правото на живот в една демократична държава и то следва 

да се съхрани. 

Сега, когато Вие се срещате с другите европейски ръководители в рамките на Социалната среща на високо 

равнище в Гьотеборг, призоваваме Вашето правителство да демонстрира своята ангажираност спрямо 

социалните, политическите и трудовите права на 5 милиона граждани на ЕС, които са вложили доверието си в 

европейския проект. Обръщаме се с молба към Вас да спомогнете – в хода на преговорите преди 

декемврийското заседание на Европейския съвет – за постигането на конструктивен консенсус от страна на ЕС 

по всички все още нерешени въпроси. Както Жан-Клод Юнкер заяви пред Европейския парламент на 24 

октомври 2017 г.: „Трябва да гарантираме, че социалното измерение на Европа не е само благопристойни 

думи, а е изпълнено със съдържание“. Случаят ще е именно такъв, ако нашите права в качеството ни на 

граждани след Брексит бъдат обезпечени. 

И от двете страни на Ламанша гражданите трябва да могат да планират следващите си стъпки, било то по 

отношение на образованието и квалификациите на децата си, собствения си професионален живот или 

бъдещето на членовете на своите семейства. В името на почти петте милиона граждани, които са пряко 

засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС и по-голямата част от които нямаха право на глас на 

референдума през 2016 г.,  Ви призоваваме да поставите интересите на хората пред политиката и да 

гарантирате, че във възможно най-кратки срокове нашите права ще бъдат действително обезпечени. 

 

С уважение, 

 

 

Констанца де Тома    Джейн Голдинг 

Chair - EU27 Working Group, the3million Chair - British in Europe 

 

 


