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Емиграция – думата емиграция означава
доброволното или насилствено напускане за 

дълъг период от време на страната на 
обитаване и заселване в друга страна. 

Обикновено това е причинено от някаква
отрицателна промяна в живота, била тя
природна, икономическа или военна.



КАКВО БИ НИ НАКАРАЛО ДА 
НАПУСНЕМ СТРАНАТА СИ?

С цел висше образование

Тази причина е една от основните, поради които хората емигрират, особено младежите. Пътуват, 
за да се запишат да учат висше образование в сфера, която е недостъпна в тяхната страна.

Идеята за по-добър живот в дадена страна

В хода на историята различните държави са предлагали и предлагат отлични условия на 
емигранти, които отговарят на определени изисквания, като владеене на езика, подходяща възраст
или живот в определена зона в държавата-приемник.

По-добро здравеопазване

В зависимост от финансовото положение, хората биха искали най-добрите здравни грижи за 
близките си. Някои емигрират поради по-лесния достъп до здравни услуги. Има държави, които
предлагат безплатно медицинско обслужване за техните граждани.

Бягство поради бедност

Било то заради различния размер заплати или поради различни условия на труд в държавите, 
много от развитите страни предлагат услуги от социална система, която е по-привлекателна за 
жителите от по-бавно развиващите се държави.



КОИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ПРИВЛИЧАТ 
НАЙ-МНОГО ЕМИГРАНТИ И ЗАЩО?

Европейските държави които привличат най-много емигранти са:             

Германия              Гърция              Румъния             Полша                Португалия 

Испания              Италия              и др.

Повечето хора емигрират в тези държави защото са добре развити и имат добра 
социална политика.     



КЪДЕ НАЙ-ЧЕСТО ЕМИГРИРАТ БЪЛГАРСКИ
ГРАЖДАНИ?

2018 г.

Румъния - 3.0 милиона

Полша - 1.5 милиона

Италия - 1.3 милиона

Португалия - 1.0 милион

Обединеното кралство - 0.8 милиона

Германия - 0.7 милиона

Франция - 0.6 милиона

Испания - 0.5 милиона

Гърция - 0.4 милиона



КАК СЕ ОТРАЗЯВА ЕМИГРАЦИЯТА НА ХОРА ОТ 
РАЗЛИЧНИ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ ВЪРХУ 

РАЗВИТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ?

Европейският континент има за цел:

• да запази и надгради мира, който е установен между държавите членки и съседните
държави;

• да помага на европейските държави да си сътрудничат по практически въпроси;

• да гарантира сигурността на европейските граждани;

• да насърчава икономическата и социалната солидарност;

• да подкрепя общите за европейците ценности.



МОЕТО МНЕНИЕ

През последните 23 

години близо два милиона
българи са напуснали
родината си. Според едно
актуално проучване днес
близо 27% от хората в 
България са готови да 
емигрират, като делът на 
младите и образованите е 
най-висок. 



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО


