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Емиграцията (от латински e навън; migrare ходя, 

или emigratio) е 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. 

 

Емигрантсвото не е равносилно на масово 

насилствено изселване на етническа основа. 

 

Причините за напускане на дадена страна могат да 

бъдат различни. 



 За да се отдалечат от зони на конфликт 

 

 Поради фактори, свързани с околната среда 

 

 Бягство поради бедност 

 

 В търсене на по-добър стандарт на живот 

 

 По лични причини 

 

 С цел висше образование 

 

 По любов 

 

 Семейно влияние 

 

 По-добро здравеопазване 

 

 По политически причини 

 







Испания е първата страна, която отваря границите си за български емигранти. Следва я 

Гърция, която обаче след тежката икономическа криза, която преживява, вече не е толкова 

гостоприемна.  

Много атрактивна дестинация е Великобритания, която отваря границите си за български 

емигранти през 2014 година. За съжаление след излизането ѝ от Европейския съюз се 

наблюдава обратен ефект и голяма част от Българите работещи там предпочитат да я 

напуснат. 





„Според археолозите, почти всички хора на Земята са мигранти, тъй като човечеството 

е произлязло от Африка преди около 200,000 години, а след това се е разпространило 

в целия свят – в Европа, Азия, Австралия и двете Америки… Днес има около 200 

милиона мигранти по света, а проблемите и възможностите, свързани с миграцията, 

ожесточено се обсъждат от политиците и обикновените хора по целия свят… Можем да 

наречем ХХІ век „ерата на мигрантите“.  

 

В днешния глобализиран свят хората се движат постоянно. Миграцията разрушава 

традиционните разлики между културите, етническите групи и езиците и допринася за 

разнообразието, културното и икономическо богатство. Много хора възприемат 

миграцията като предизвикателство или дори като заплаха.  



Европейският съюз полага усилия за ограничаването на нелегалната емиграция в Европа, т.к. това 

влияе отрицателно на икономическото развитие на страните в него.  


