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Тази публикация е изготвена от Българската платформа за международно 
развитие с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието 
на документа е отговорност единствено на Българската платформа за 
международно развитие и в никакъв случай не може да бъде считано за 
отразяващо позицията на Европейския съюз. Тази публикация е част от 
проекта „Лицата на миграцията” – Цели за устойчиво развитие и миграция – 
мултиплаери и журналисти се обръщат към вземащите решения и гражданите 
на ЕС, договор № CSO-LA/2018/401-798. Проектът се реализира в рамките 
на програма „Образование за развитие и повишаване на осведомеността“ 
(DEAR) на Европейската комисия.

Цели на проучването



Ефективна миграция за устойчиво развитие: Плюсове и минуси за България 4

https://www.nsi.bg/bg/content/13036/

Въведение
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Шенгенски визов режим
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Интеграционна политика на България
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8 Как трудовата миграция влияе на българската икономика? ( https://cscd-bg.org/ ) 

Трудова мобилност в ЕС

  ₈ Как трудовата миграция влияе на българската икономика? ( https://cscd-bg.org/ )

https://cscd-bg.org/
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Изводите накратко:
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Анализ на резултатите от дълбочинни интервюта
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Заключение и препоръки
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Приложение 1

Анкетна карта на българи, живеещи в чужбина



Ефективна миграция за устойчиво развитие: Плюсове и минуси за България 21

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Анкетна карта на чужденци, живеещи в България
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Приложение 2

Александър Стойчев Богданов

Пол: мъж

Сфера на работа: 
строителен инженер

Къде живееш в Чужбина? 
Лондон, ВеликобританияВъзраст: 34

Гражданство: българско

Пълен текст на интервютата
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Елена Георгиева Савова

Пол: жена

Сфера на работа: 
грижа за възрастни хора

Къде живееш в Чужбина? 
Неапол, ИталияВъзраст: 57

Гражданство: българско
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Любомир Емилов Иванов

Пол: мъж

Сфера на работа: 
Технологична

Къде живееш в Чужбина? 
Глазгоу, ВеликобританияВъзраст: 24

Гражданство: българско
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Деян Маневски

Пол: мъж

Сфера на работа: 
металопроизводство

Къде живееш в момента? 
Монтана, БългарияВъзраст: 35

Гражданство: македонско
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Джанмарко Артибани

Пол: мъж

Сфера на работа: 
обучаващ специалист, 
прави обучения във връзка
с превод на пари.

Къде живееш в момента? 
София, БългарияВъзраст: 21

Гражданство: италианец
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Саня Баягич

Пол: жена

Сфера на работа: 
Работих като преподавател
по английски език за деца в 
България, но по 
образование съм юрист

Къде живееш в момента? 
София, БългарияВъзраст: 26

Гражданство: Черна Гора
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