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Скъпи приятели,  
За нас е удоволствие да Ви 
запознаем с проект “Да накараме 
миграцията да работи за развитие – 
Политически инструменти за 
стратегическо планиране в 
градовете и регионите на 
Югоизточна Европа” (накратко, 
MMWD). 
Проект MMWD е разработен в 
областта на стратегия Европа 2020, 
за да подкрепи регионалното 
планиране за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. 
Проектът се гради на убеждението, 
че политиците, които са ангажирани 
в разработването на стратегии за 
териториално развитие ще се 
възползват от ориентираната към 
бъдещето и интегрирана визия за 
развитие, подкрепяйки усилията им 
за транспониране на 
краткосрочните и дългосрочните 
цели на Европа 2020 в приоритети 
на политиката. 
Партньори по проект MMWD са 
публични администрации отговорни 
за разработване на регионални и 
местни стратегии за развитие, които 
са подкрепени от технически 
партньори (статистически служби, 
университетите и изследователските 
центрове, агенции за развитие) във 
всяка участваща страна: Австрия, 
България, Гърция, Италия, Румъния, 
Словения, Черна гора, Сърбия и 
Република Молдова. 
Международната организация по 
миграция участва като наблюдател. 
Крайната цел на партньорите е да 
се справят с предизвикателствата, 
породени от развитието настоящите 
демографски тенденции, 

и по-специално на тези, свързани с 
миграцията и демографските 
промени. Спецификата на проект 
MMWD всъщност е че: поставя 
днешната демографска промяна в 
центъра на своя анализ на 
териториалните перспективи за 
развитие и миграцията в центъра 
на своя анализ на днешните 
демографски промени. 

Работата по проект MMWD започна 
през август 2012. Експертните 
екипи са фокусирани към 
подобряване на знанията за 
еволюционните последици от 
демографските тенденции. Тези 
знания и данни ще бъдат основата, 
върху която ще се изградят средно-
срочни сценарии – до 2020 г. 
Разработените по проект MMWD 
сценарии ще покажат последиците 
от демографското развитие върху 
определени политически области: 
пазара на труда и заетостта, 
образованието и човешкия капитал, 
както и търсенето на социални и 
обществени услуги (което от своя 
страна гарантира социалната 
инфраструктура, необходима за 
подкрепа на политиките за растеж). 

Мащабът на MMWD е наистина 
поднационален: местните и 
регионалните власти имат водеща 
роля при посрещането на 
взаимосвързаните ефекти на 
демографските, икономически и 
социални промени днес, и 
активното им и стратегическо 
управление. 

 

(Следва на стр. 2) 
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MMWD контакти 
 

Водеща организация  
Регион Емилия-Романя 
Отдел за насърчаване на 
социалните политики и 
имиграцията 
Булевард Алдо Моро 21  
40127 Болоня, Италия 
  
 
Координатор на дейностите по 
визуализация  
Регион Крит 
Площад Елефтериа,  
71201 Хераклион, Гърция 
 
 
За информация: 
contact@migration4growth.eu 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШИЯТ ПОДХОД 
Основни препратки и допускания в проект MMWD 
Държави, региони и градове в Югоизточна Европа както и целия европейски континент, са 
изправени пред безпрецедентни трансформации в демографската структура. Тези промени имат 
пряко въздействие върху техните общи перспективи за хуманно отношение и икономическо 
развитие. Те са резултат от различни, преплитащи се тенденции: едно застаряващо население, 
ниска раждаемост, промяна на семейни структури и увеличаване на движенията на населението. 
В MMWD: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ MMWD  
(Продължава от стр. 1) 
 
MMWD сценариите ще бъдат готови в края на 
2013 г. и ще имат за цел да се превърнат в 
основата, която партньорите ще използват за 
работни срещи, свързани с регионалните и местни 
програмни дейности. 

Резултатите, които могат да се очакват от проект 
MMWD са: Референтна методология за изграждане 
на прогнози за населението и политически 
сценарии, които отчитат мигрантите и 
миграционни движения; ЮИЕ платформа със 
знания, която ще бъде достъпна на: 
www.migration4growth.eu; Изграждаща капацитет 
цялостна програма за създаване на политически 
сценарии; Стратегически документи или 
политически рамки на стратегии за териториално 
развитие, които използват работата по проект 
MMWD, и не на последно място: в ЮИЕ платформа 
за транснационално политически диалог и 
сътрудничество в областта на управлението на 
миграцията. 

Транснационалното измерение има наистина 
голямо значение в проект MMWD, тъй като 
миграцията е важна характеристика за развитие 
на всяка територия в ЮИЕ  

 
 
 
 

и за региона на Югоизточна Европа като цяло. 

Днес вече около 30 милиона не-европейци 
законно пребиваващи в ЕС. Евростат 
изчислява, че те ще се увеличат до 40 милиона 
през 2050 г., а общото население все още 
намалява с 7.0 милиона и работната сила с 52 
милиона. Средносрочните и дългосрочните 
прогнози показват също, че можем да 
очакваме увеличаване на миграционните 
потоци в ЮИЕ в продължение на няколко 
десетилетия, и че новите страни членки на ЕС, 
ИПП и ЕИДП страни ще са изправени пред 
сходни предизвикателства в близко бъдеще. 
Днешният обмен на знания между партньорите 
е особено подходящ и ще  може да се изплозва 
от страните, за да се подготвят за бъдещето. 
Така че, останете на линия и можете да се 
свържете с нас, ако сте запознат с други 
инициативи в областта на проект MMWD, или 
се интересувате от нашата работа! 

 
Анна Колео, Ръководител проект 
Регион Емилия-Романя, Италия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ 

ДЕМОГРААФСКИ 
ПРОМЕНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИГРАЦИЯ 

 
ОБУЧЕНИЕ  

 
ТРУД 

РАЗЛИЧНИТЕ ТЕРИТОРИИ ИМАТ РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОТ 
ТЕНДЕНЦИИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ/ТРУДОВИ РЕСУРСИ  

 
ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗА РАСТЕЖ 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
РАЗНООБРАЗИЕТО  

(Продължава на стр. 3) 
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НАШИЯТ ПОДХОД 
(Продължава от стр. 2) 
 
Важно е да се отбележи, че проект MMWD 
поставя миграцията в центъра на днешните 
демографски промени, но не ограничава 
анализите само към миграционните процеси: 
отчетени са възрастовите граници,  нивото на 
образование и структурата на домакинствата. 
Още повече, що се отнася до миграцията, 
проектът отчита както международната 
миграция, така и вътрешната миграция (към по-
големите градове). 
 
Териториалният анализ по проекта стартира с 
определяне на панел с индикатори. Панелът е 
взел предвид целите на стратегията Европа 
2020, работата на Комисията Стиглиц и 
Сарагоса индикаторите за интеграция на 
имигрантите. 
 
Показателите са подбрани въз основа на 
предположения за евентуално възможни 
взаимовръзки между отделните демографски 
феномени и резултати на развитието, за търсене 
на трите MMWD области на политиката (т.е. 
пазара на труда, човешки капитал, 
потребностите от социални услуги в общността). 
 
Анализът на пазара на труда и развитието на 
човешкия капитал са в центъра на MMWD, за 
пряка връзка с икономическия растеж. Освен 
това, тъй като местното икономическо развитие 
и конкурентоспособност може да се провежда 
само заедно с социалното подпомагане, както 
стратегията Европа 2020 ясно показва. 
Анализът също така е разгледал и последиците, 
които демографските промени могат да доведат 
по отношение на очакваните социални нужди 
(достъп до училищните услуги, жилища, домашни 
грижи). 
 
На тази база, експертните екипи верифицираха 
достъпността и наличието на тези данни и 
източниците за всеки индикатори. Резултатите от 
тази фаза на картографиране бяха в основата 
на сравнителен анализ, чиято цел беше два пъти 
да се идентифицират съществените пропуски на 
данни по отношение на местни имигриращи 
групи, нивото им на образование и позициите 
им на пазара на труда. Резултатите от 
извършения анализ може да намерите на уеб 
сайта на проекта: www.migration4growth.eu! 

 
Анна Колео, Ръководител проект 
Регион Емилия-Романя, Италия 
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ПРОЕКТЪТ  
НАКРАТКО 
 

MMWD е стратегически проект финансиран 
по 3-тата покана за проектни-предложения 
на Оперативна програма за 
транснационално сътрудничество 
„Югоизточна Европа” чрез Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
инструментите за предприсъединителна 
помощ (ИПП). 
www.southeast-europe.net     
 
The MMWD Partnership  

 
Приоритетна ос No.4:   
Развитие на транснационални мрежи за 
изграждане на зони за устойчив растеж. 
 
Област на интервенция 4.2:  
Насърчаване на балансиран модел на 
атрактивни и достъпни зони на растеж. 
 
Партньорство:  
21 партньора от 9 Европейски държави 
 
Продължителност:  
30 месеца (Май 2012- Октомври 2014) 
 
Website:  
www.migration4growth.eu  
 
Email: contact@migration4growth.eu  
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Making-
Migration-Work-for-Development-
MMWD/459349227433643   
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ЗА КАКВО Е ПРОЕКТ MMWD?  
Опитът на Виена за използване на политически сценарии при изготвяне на политики  
 

Населението на Виена продължава да расте през последните две 
десетилетия с повече от 9%. Настоящите демографски прогнози 
показват, че растежът ще продължи и ще има около 2,0 милиона 
жители в Виена през 2030 година. Градското планиране за такъв 
растеж е едновременно благословия и голямо предизвикателство. За 
около 250 000 нови жители ще е необходим широк спектър от 
жилища, както и социална, техническа, транспортна, културна и 
цифрова инфраструктура и места за отдих. За поддържането на високо 
качество на живот за всички тези инфраструктури следва да се  

предвиди по-висок стандарт за качество. Освен това, значителна част от населението е предизвикана от 
нарастването на международната миграция, което води до необходимостта от разширяване на 
администрацията към разнообразието от жители. 
 

Във Виена в момента се работи по новия градоустройствен план, който ще формулира основните стратегии и 
дейности на града за следващите десет години. Планът за развитие на града трябва да гарантира най-малко 
контролирано развитие на града, включително и взаимовръзката на града и околностите му и да даде насоки 
за подробно планиране и финансови приоритети. Този план трябва също да допринесе за прозрачността на 
развитието на интересите на града и укрепване на градските органи на управление. Като настоящи 
предизвикателства във Виена могат да бъдат идентифицирани: увеличаващо се диференцирано общество; 
гарантиране на качеството на живот и околна среда; укрепване на местната икономика с мрежовата 
икономика в световен мащаб чрез засилване на местната конкуренция и пространствени процеси на 
регионално управление като контрола . Освенн това, Виена иска да разработи цялостна стратегия, за да стане 
умен град. 
Един от елементите на добър град е да бъде отворен град за чуждестранни жители и предоставяне на равни 
възможности и перспективи на всички жители. Днес, повече от 40% от виенските граждани имат мигрантски 
произход (поне един родител е роден в чужбина). Разнообразието от услуги в човешки ресурси (персонал и 
администрация на града) е голям проблем , защото само разнообразието в оринтацията и включването прави 
миграцията да работи за насърчаване на развитието. Виена е разработила инструмент за измерване на 
статуквото и развитието на интеграционните процеси в обществото и за изготвяне на данни по тези теми на 
регулярна основа. Виена също публикува доклади (на разположение на www.wien.gv.at) за статуквото на 
интеграцията и многообразието в населението и администрацията на Виена. Резултатите на интеграция и 
мониторинг подпомагат стратегиите и мерките за интеграция на общинската администрацция. Мониторингът 
показва измененията, развитието, дефицитите и успехите в областта на интеграцията и многообразието. 
Постиженията в областта се документират в доклад на всеки две години, наречен "Мониторинг, интеграция и 
многообразие". 
Настоящите демографски прогнози за Виена, достатъчен мониторинг на различните измерения на качеството 
на живот и изискванията за услугите на различните обществени групи, са основен вход за работата по плана 
за развитие, тъй като всички искания за допълнителни жилища и инфраструктура се отнасят до тези данни и 
опита от миналото. Най-важният аспект за изготвящите комуникационна политика: дайте кратка и компактна 
информация, въпреки че показателите са повече! 
 

Rainer Hauswirth, Департамент за градско развитие и планиране  
Администрация Виена, Австрия 
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Насърчаване на концепцията за "Да направим миграцията да работи за развитие" в 
местната власт, която в момента преразглежда своите стратегии за местно развитие  
 

Основната цел на Агенция за регионално 
икономическо развитие за Шумадия и Поморавие 
(АРИРШиП) е да се създадат условия за устойчиво 
социално-икономическо развитие на региона чрез 
изграждане на инструменти за регионално и местно 
икономическо развитие и създаване на стабилни 
мрежи. В светлината на нашата постоянна подкрепа 
към местната власт за развитие на стратегиите, ние 
сме особено заинтересовани от междурегионалната 
миграция и нейното отражение върху социално-
икономическото развитие. 
 
 

През април 2013 Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Поморавие започна да 
подкрепя двете общини - Деспотовац и Свилайнац, за да преразгледат своите местни стратегии за устойчиво 
развитие и да приоритизират проектите си. Тези две общини се характеризират с висока степен на емиграция 
и тенденция за по-нататъшното й увеличение. От началото на проект MMWD това е първата голяма 
възможност за АРИРШиП действително да насърчи концепцията "Да направим миграцията да работи за 
развитие" по най-практичен начин, чрез процес на стратегическо планиране в тези две общини, като се 
набляга на въздействието на миграцията върху заетостта, човешкие ресурси, образованието и социалните 
услуги. 
 
Свилайнац е типична земеделска община. Въпреки 
че емиграция на населението от селските райони 
към градските райони не е толкова висока, колкото 
в другите общини от региона, тя все още е 
изправена пред проблема с отлив на населението 
от селските райони и особено на младите хора. 
Освен това, емиграцията по отношение на работни 
места към ЕС и другите страни е особено висока в 
тази община. 
 
Деспотовац е община с висок потенциал в селското 
стопанство. Движението на населението от селските 
към градските райони, и от по-големите градски 
центрове към столицата Белград е интензивно, с тенденция на нарастване. 
По време на процеса на стратегическо планиране, Агенция за регионално икономическо развитие за 
Шумадия и Поморавие подпомага провеждането на семинари с представители на публичния сектор в двете 
общини. За преразглеждане на стратегията ще са необходими поне шест срещи, по време на които 
концепцията на проект MMWD ще се промотира чрез конструктивни дискусии и прегледи на перспективите за 
създаване на практически инструменти за прогнози за населението и инструменти, основани на знанието. 
Специално внимание ще бъде насочено към анализа на демографските тенденции и миграцията. 
 

Marica Gajić, Консултант териториално развитие 
Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Поморавие, Сърбия  
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През февруари Регион Фрули-
Венеция направи сравнителен 
анализ за е източници на данни 
„Съществуващите източници на 
данни и съществени празноти в 
данните на под-национално ниво” 
с две цели: идентифициране на 
празнотите в данните в наличната 
база от знания за територии по 
проекта, и допринасят за 
определянето на основен набор 
от наличните данни, необходими 
за изграждане на демографски 
прогнози и сценарии. 
 
За тези страни, където базата от 
данни не позволява участие в 
изграждането на демо прогнози и 
сценарии, проектът ще разработи 
специфични за страната планове 
за действие, като ще се уточнят 
конкретните действия, които ще 
гарантират обмена на знания 
между MMWD институциите. Те 
могат да приемат различни 
форми, като стажове и посещения 
в съответните страни, и са 
съсредоточени главно върху 
методите за събиране и 
организиране на статистическа 
информация в различни страни. 
Ако се върнем към MMWD 
сравнителния анализ, 
идентифицирането на пропуски в 
данните и други области на 
знанието (наличните източници на 
данни, времеви и териториален 
обхват и разграничение между 
населението родено в чужбина и 
чужди граждани), не представлява 
задънена, а отправна точка за 
разработване на общи насоки за 
евентуално идентифициране, 
основани на знанието 
инструменти, полезни за 
разработването на политики. 

Статистическите информационни 
данни са на кръстопътя на най-
малко четири основни теми: 
демография и миграция, 
работната сила и заетостта, 
образованието и човешкия 
капитал, интеграция и социално 
сближаване. 
Aнализът на пропуските е 
установил значителни пропуски в 
набора от показатели, определени 
в предходната фаза на проекта, 
както на национално ниво така и 
в 10-те предложените тематични 
групи показатели: възраст, 
раждаемост, смъртност, 
миграция, бит, труд, образование 
и обучение, доходи и условия на 
живот, социални и културни 
показатели. 
 
Всички партньорски страни по 
проекта с малки изключения 
представят добър обхват на 
данните за населението и това е 
един положителен ефект от 
анализа. 
Както и да е, две неща трябва да 
бъдат отбелязани незабавно: 
първо, всички страни по проекта  
имат много малко данни за 
миграцията и чуждестранното 
население и второ времевите 
серии не са еднакво 
разпределени за различните 
държави. Като се има предвид, че 
данните за чуждестранното 
население не са достъпни за 
повечето партньори, всеки 
партньор трябва да реши дали да 
се фокусира върху тях. 
При разглеждане на другите групи 
показатели, социално-
икономически показатели имат 
ниска средна наличност и 
представят съответните пропуски. 
Стратегиите за компенсиране на 
пропуските могат да включват 
използването на пълномощни и 
идентифициране на пресечни 
теми или съвкупност от теми. 

Проект MMWD не е единственият 
проект, който работи по тези 
въпроси: съществува тясна 
връзка между дейността му и 
други изследвания на ЕС и 
програмите за международно 
сътрудничество по въпросите на 
миграцията и политическите 
нужди. Можем да говорим за 
изследователските инициативи 
ESPON и по-специално проект 
DEMIFER; дейности, финансирани 
от 7Рамкова програма на тема 
Социално-икономически и 
хуманитарни науки, с цел 
разработване на нови знания, 
инструменти, показатели и бази 
данни в подкрепа на 
европейските политики, 
изправени пред настоящите 
социално -икономически 
предизвикателства (на пазара на 
труда, социалното подпомагане, 
социалното сближаване, 
дискриминация); друг 
стратегически проект , 
финансиран по същата 
Оперативна програма за 
транснационално сътрудничество 
„Югоизточна Европа” като MMWD 
е проект SEEMIG, целящ по-
доброто разбиране на 
дългосрочните миграционни 
потоци в Югоизточна Европа на 
човешкия капитал и 
демографските процеси, както и 
тяхното въздействие върху пазара 
на труда, националните и 
регионалните икономики; Euro - 
Med Migration III (2012 - 2014) , 
който има за цел да засили 
сътрудничеството и капацитета в 
управлението на миграцията 
както и да насърчи мерки, 
свързващи миграцията и 
развитието; PROMINSTAT - 
Насърчаване на сравнителните 
количествени изследвания в 
областта на миграцията и 
интеграцията в Европа, с цел да 
се допринесе за по-доброто 
разбиране на свързаните 
миграционни статистически 
данни, източници на данни и 
събиране на данни . 
 
 

Ирене Плет, Статистик  
Регион Фрули-Венеция, Италия 

ПЪРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
Изграждане на MMWD база знания. Анализ на наличните масиви от база данни 

6  MMWD Информационен бюлетин No1 / Юли 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩО  
Определяне MMWD модел за изграждане на демографски прогнози, които отчитат 
мигрантите и миграционни движения  
 
 
Институтът за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките е партньор по 
проекта и е отговорен за изпълнението на четвърти работен пакет, чиято цел е "Изграждане на сценарии за 
политика, изобразяващи национални и регионални/местни тенденции в човешки капитал, пазара на труда, и 
социални нужди". 
 
Сценариите за политика са всъщност сценарии на прогноза за предвиждане на бъдещите последици от 
настоящите демографски тенденции в различните сектори на политиката: пазар на труда, човешки капитал и 
социални въпроси. Сценариите за политика ще помогнат на партньорството по проект MMWD, за да се 
проучат последиците от настоящите демографски тенденции в различните области на политиката, а в 
следващата фаза на проекта да се насърчи и подкрепи междусекторния диалог за определянето на 
далновидни стратегии за развитие. 
 
Прогнозите за населението, от своя страна, ще послужат като основа за изграждане на демографски 
сценарии на политика на национално и регионално равнище и за обръщане на наличните знания относно 
демографските промени и миграцията, придобити до момента, в конкретни пространствени инструменти за 
развитие на регионите и градовете в Югоизточна Европа. 
 
Демографските  прогнози (перспективни прогнози на населението) са официални изчисления, извършени при 
условия, които са приети в съответствие с определени допускания за бъдещото развитие на раждаемостта, 
смъртността и миграцията и те подчертават възможното бъдещо развитие на населението през прогнозния 
период (т.е. 2020 г.). 
Различните сценарии на населението се използват в зависимост от очакваното социално-икономическо 
развитие на страната (Източник: Българска Националния статистически институт). 
 
Изготвянето на прогнози за населението е ключова дейност по време на проекта, тъй като това е най-
критичната първа стъпка във включването в стратегическото планиране на промяна на населението и 
движението на населението. Прогнози за населението са необходими за изготвяне на сценарии за търсенето 
и предлагането на работна ръка, образование/ човешки капитал, необходимост от социални услуги, пряко или 
косвено. Така например, прогнозите за заетост се извършват заедно с прогнози за наемане на работа, които 
на свой ред са получени чрез използването на прогнози за населението. 
 
Преди да се направят прогнозите за населението, в контекста на партньорството по проект MMWD, е 
необходимо събиране и хармонизиране на информация относно прогнози за населението, които се използват 
в страните партньори. Събраната информация ще се използва, за да предоставят индикативни методологии за 
прогноза на населението, които вече се използват в проекта. Целта на проект MMWD не е реално да се 
изготви още една нова методология за демографски прогнози, а по-скоро да се гарантира, че моделите, които 
се използват по проекта, позволяват да се включи необходимата минимална информация, за да може да се 
използва като прогнози с цел извличане на политически сценарии. За онези страни, където няма изготвени 
прогнози за населението и няма наличен модел за подражание, ще се разработи референтна методология, 
която може да се използва за откриване на регионални демографски промени. Дейността се очаква да бъде 
завършена до октомври 2013 година. Разпространението на резултатите и знания за това как да се използва 
разработената методология, ще бъде съществена част от изграждане на капацитет. 

 
Д-р Васил Киров, доцент, 
д-р Екатерина Маркова, 

Институтът за изследване на обществата и знанието 
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Проектите MMWD и SEEMIG – и двата 
са одобрени съгласно трета покана за 
предложения на програма Югоизточна 
Европа - са проектирани по допълващ 
се начин, чиято цел е "разделение на 
труда", с оглед на постигането на целите 
на програмата ЮИЕ. Те имат за цел 
подпомагане на устойчивия растеж, 
като демографските промени, 
миграцията, включително и човешкия 
капитал като отправна точка. 
Проект MMWD се фокусира върху 
териториалните последици от 
демографските промени и миграцията - 
а не върху миграция сама по себе си - в 
ключови области за социално-
икономическите перспективи за 
развитие на териториите в Югоизточна 
Европа, с оглед укрепване на 
капацитета на публичните 
администрации да предприемат 
действия и стратегии за развитие, 
базирани на знанието. Той се фокусира 
върху актуалните тенденции в 
демографските промени и миграцията, 
както и на техните взаимоотношенията 
с тенденциите на пазара на труда, 
социалните услуги и образованието / 
човешкия капитал, за да се оценят 
еволюционните последици от 
настоящите демографски тенденции на 
области на политиката. 
Проект SEEMIG иска да разбере по-
добре и да отговори на дългосрочните 
процеси и ефекти, осигуряващи 
подкрепа за публичните администрации 
за ползване на политики, основани на 
подобряване на базите от данни и 
емпиричните доказателства. Той има за 
цел да идентифицира и анализира 
детерминантите на миграционните 
движения, за да може да се 
прогнозират тенденциите. 
Пресечната точка на двата проекта е, 
например, попълване на недостига на 
знания в областта, изграждането на 
капацитета на публичните 
администрации в Югоизточна Европа и 
подкрепата за създаване на местни / 
регионални и транснационални 
политики. Като се има предвид,това, 
ясно е, че се развиват синергии между 
двата проекта и те се считат за 
"сходни", за да се възползват от 
възможността за допълване и 
споделяне на постижения и резултати. 
Междуведомствена работна среща, 
организирана от Университета на 
Виена като партньор по проект SEEMIG 

SEEMIG 
УПРАВЛЕНИЕ 
МИГРАЦИЯ 

И НЕЙНИТЕ ЕФЕКТИ 
В ЮГОИЗТОЧНА 

ЕВРОПА 
 

е отправна точка за сътрудничество 
между проектите MMWD и SEEMIG. 
Срещата се проведе във Виена на 12-
13 февруари 2013 г. В допълнение към 
участниците от проектите MMWD и 
SEEMIG, имаше и представители на Re-
Turn, CE Aging платформа, 
Международна организация за 
миграция Виена, Приоритетна област 9 
"Хора и умения" с демографските 
промени и миграцията в региона на 
река Дунав, като основни теми за 
дискусии между експертните групи с 
цел да се проучат възможните връзки. 
Отделни дискусии са били направени 
между експерти от проектите MMWD и 
SEEMIG.

 
Сътрудничеството между двата проекта 
е засилено по време на SEEMIG 
международна конференция, 
проведена в Будапеща на 22 май 2013 
г. под заглавието "Демографските 
промени, мигриращите и трудово 
пазарните процеси в Югоизточна 
Европа". Събитието е възможност за 
партньорство по проект MMWD да се 
свържете и с други проекти, инициативи 
и работни групи и да се споделят 
знания и опит и да се представят 
постигнатите резултати досега. 
Представлявана от Водещия партньор – 
Регион Емилия - Романя, MMWD 
участва в семинар на тема: 
"Население, миграция и пазар на труда 
– факти за изграждане на стратегия на 
национално и местно ниво". Важно е , 
че по време на срещата, участниците 
са поставили началото на дискусия за 
изготвянето на картографска карта, 
като част от по-широк процес на 
изграждане на взаимодействие. 
Повече информация за тази 
инициатива ще бъде предоставени в 
следващите бюлетини по проект 
MMWD. 
 

Wilko Schröter, Асистент изследовател,  
Университет за приложни науки в 

Залцбург, Австрия 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОЕКТИ 
Проекти MMWD и SEEMIG  
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НА ДВЕВЕН РЕД – ОТМИНАЛИ СЪБИТИЯ 
От Gerassimos Koutsogiorgos, Външен експерт 

Регион Крит, Гърция 
         Национална конференция на тема "Миграция, взаимодействие и развитие" 

 
Регион Емилия-Романя (Италия), организира на 1 юли 2013 г. 
национална конференция на тема "Миграция, взаимодействие и 
развитие". Събитието се състоя в Болоня с участието на 231 
регистрирани участници, представляващи голяма част от 
националните, регионалните и местните власти, сред които 
Европейската комисия - Генерална дирекция вътрешни работи, 
на италианското Министерство на труда и социалната политика - 
Генерална дирекция имиграция, 35 общини, 6 провинции, 3 
областни администрации, две регионални агенции, 7 Социално-
здравни агенции, университети и изследователски центрове, 
профсъюзи, предприятия (кооперации; занаятчии, 
промишленост) и 74 институции от третия сектор. 
 
Лектори бяха Cécile Kyenge - Министерство на имиграцията (Италия), Teresa Marzocchi – Министерство на 
социалната политика и имиграция на Емилия Романя и ръководител на Европейската комисия по вътрешни 
работи. Конференцията даде възможност на участниците да видят как демографските промени могат да 
повлияят на обучението, заетостта и необходимостта от социални услуги. Това е и възможност за създателите 
на политики и заинтересованите страни да се идентифицират последиците от миграцията за развитието на 
европейските региони и градове, както и необходимите инициативи за насърчаване на социалното 
сближаване и интеграция.  
 

 
Годишна конференция на ОП за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2013 
Годишното събитие на ОП за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” се състоя на 19 юни 
2013 г. в Букурещ. Това беше ключово събитие за териториално сътрудничество в Югоизточна Европа както и 
форум със смесена политическа и тематична дискусия как ще се транспонират резултатите към бъдещите 
предизвикателства. Събитието събра около 350 участници, сред които лекари, представители на Европейската 
комисия, Европейския парламент, правителствени служители и експерти от страните от Югоизточна Европа, 
представители на международни организации и академични институции, потенциални предприемачи по 
проекта. 
 
Една от сесиите на събитието беше фокусира върху работните 
групи, изградени около конкретни тематични стълбове, с цел: 
укрепване на връзките между проекти, работещи по подобни 
теми (така наречените "Тематични полюси"); позволяване 
проектите да използват и консолидират постигнатите резултати; 
създаване на по-голям ефект и принос за дизайн и/или 
изпълнение на бъдещи транснационални сътрудничества в тази 
област. 
 
Тематичният полюс на проект MMWD е "Заетост и демографско 
развитие". Проектите по този полюс се очаква да се възползват 
от най-добрите практики и опит около демографските промени, 
свързани със заетостта и трудовата мобилност. 
В Букурещ, членовете, координирани от проект SEEMIG бяха помолени да изготвят карта за бъдещи дейности, 
като в резултат за споделяне на ноу-хау и да определят как да се възползват от натрупания опит и 
постиженията в областта на заетостта и демографското развитие. Разработването на карта ще продължи и 
през следващите месеци. Следваща среща ще се проведе в Сплит през септември 2013 година. 
Окончателните постижения на ОП за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа ще бъдат 
представени на годишна конференция 2014 г., следващото лято. 
 
(Продължава на стр. 10) 
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ПАРТНОРСТВОТО ПО ПРОЕКТ MMWD  
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Регион Емилия-Романя, Италия 

 
Училище на развитите социални изследвания, 

Словения 

 
Регион Фрули – Венеция, Италия 

 
Община Бистрица, Румъния 

 
Регион Абрузо, Италия 

 
Министерство на регионалното развитие и 

публична администрация, Румъния 

 
Институт за изследване на обществата и 

знанията към БАН, България 

 
Университет за приложни науки в Залцбург, 

Австрия 

 
Министерство на труда и социалната политика, 

България 

 
Агенция за регионално икономическо 

развитие за Шумадия и Помораве, Сърбия 
 

Община Враца, България 

 
Философския факултет в Никшич-Институт по 

социология и психология, Черна гора 

 
Регион Крит, Гърция 

 
Статистическата служба на Република Сърбия, 

Сърбия 
 

Агенция за развитие Хераклион, Гърция 

 
Община Цетине, Черна гора 

 
Агенция за регионално развитие на Северна 

Приморска ООД Нова Горица, Словения 

 

АСОЦИИРА
НИ 

ПАРТНЬОРИ 

 
Виена градската администрация, общински отдел 18 и градоустройство, 

Австрия 
 

Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция на 
имиграционните политики и интеграцията, Италия 

10% 
ПАРТНЬОРИ  

Министерство на външните работи и европейки 
дейности, Република Молдова 

НАБЛЮДАТ
ЕЛИ  

Международна организация за миграция, Швейцария 

 

 
НА ДНЕВЕН РЕД – ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  
(Продължава от стр. 9) 
 
MMWD Национална конференция в Румъния  
Втората национална конференция по проекта ще се проведе на 5 ноември в Букурещ, Румъния, 
организирана от Министерството на регионалното развитие и публична администрация. Следващите два дни 6 
и 7 ноември, на същото място, ще се проведат четвъртите управителни и научни срещи. Повече информация 
може да намерите на сайта на проект MMWD. 
 
Местни дейности за разпространение на резултатите във Виена 
Процесът на събиране и проверка на наличните знания за събиране на данни, неговата систематизация, 
методите за събиране като първи кръг е почти завършен. Както показват резултатите, картографирането на 
наличните данни се различава значително между всички участващи страни, което подсилва значението на 
обмена на знания между всички партньори по проекта. Създаването на конкретни планове за действие за 
трансфер на знания цели да стимулира събирането на данни, позволяваща разработването на сценарии и 
прогнози за различни регионални равнища. 
 
Не само, за да отговори на твърдението на науката като цяло, но по-специално за справяне на 
заинтересовани страни в областта на политиката, науката и икономиката и да се разпространи информация 
за самия проект MMWD, Университет за приложни науки Залцбург в сътрудничество с Община Виена планират 
местно събитие разпространение, което ще се проведе във Виена в края на тази година. За повече и по- 
подробна информация за това предстоящо събитие, моля да следите уебсайта на проекта. 

 
Elisabeth Zechenter, доцент изследовател 

Университет за приложни науки Залцбург, Австрия 
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