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Увод 

Емиграцията е доброволното или насилствено напускане 

за дълъг период от време на страната на обитаване и заселване 

в друга страна. Емигрантсвото не е равносилно на масово 

насилствено изселване на етническа основа. 

Причините за напускане на дадена страна могат да бъдат 

такива, които привличат (познати като изтеглящи фактори), и 

такива, които принуждават човек да напусне (познати 

като изтласкващи фактори). 

  
 



Какво би ни накарало да напуснем страната си и защо 

някои хора напускат родината си и живеят в други държави? 

В древни времена номадските племена се скитали в търсене на 

нови пасища за добитъка си, на нови места за лов и риболов. В по -

късен етап започнали да мигрират, за да открият по - плодородни 

земи и нови места, за да уседнат. Днес миграцията продължава да 

съществува по целия свят.  

1. Бягство пoради 
бедност. 

2. В търсене на по - 
добър стандарт на 

живот 

3. Поради фактори, 
свързани с околната 

среда. 

4. По лични 
причини. 

6. По - добро 
здравеопазване. 

5. С цел по - добро 

образование. 

 

Причините биха 

могли да бъдат 

различни, за да 

напусне даден човек 

своята родна страна. 

Ето някои причини, 

които биха ни 

накарали да 

напуснем страната 

си и да живеем в 

други държави: 
 



Кои страни в Европа привличат най - много емигранти и 

защо? 

  

Страните, които привличат най – много емигранти са: 

1. Германия - 9,7 милиона души              ; 

 

2. Обединеното кралство - 6,3 милиона души                  ; 

 

3. Италия -  5,1 милиона души              ; 

 

4. Франция - 4,7 милиона души              ; 

 

5. Испания - 4,6 милиона души                . 

 

Повечето хора емигрират в тези държави, защото са добре 

развити и имат добра социална политика. 

Линк към видеоклип: 

https://youtu.be/YElv_VBwsig. 
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Къде най - често емигрират български граждани? 
  

Български емигрантски общности се намират в около 

70 страни на земното кълбо. 

Най - много български емигранти се намират в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останалите български граждани са разпръснати в 

различни страни по света, но просто са по - малобройни. 
 

1. САЩ -  около 300 хиляди души. 

2. Германия -  около 263 хиляди души. 

3. Испания -  около 127 хиляди души. 

4. Великобритания -  около 100 хиляди души. 

5. Аржентина -  около 80 хиляди души. 

6. Гърция -  около 76 хиляди души. 

7. Бразилия -  около 60 хиляди души. 

8. Италия -  около 60 хиляди души. 

9. Канада -  около 45 хиляди души. 



Как се отразява емиграцията на хора от различни народи и държави 

върху развитието на Европейския континент? 

  

В Европа има емигранти от много различни народи и държави, но те пречат 

на развитието на континента. Ето някои от проблемите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има много други проблеми, с които Европа трябва да се справя, но това са 

едни от най - важните. 

1.  

Чуждият език 
и чуждата 
писменост.  

2. 
Трудностите 
при намиране 
на дом. 

3. 
Трудностите 
при намиране 
на работа. 

4. 

Оделянето на 

ресурси от 

континента за 

емигрантите. 
 



Благодаря за вниманието! 


