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Информация за изпълнение на етап на проект 

 

Наименование на конкурса:  

Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г. 

Основна научна област: 

10)  Хуманитарни науки   

№ на договор: 

ДН 20/8 

Начална и крайна дата на проекта: 

11 декември 2017 г. – 10 декември 2020 г. 

Заглавие на проекта: 

Културна интеграция и адаптация на имигрантите в България 

Базова организация: 

Институт за етнология и фолклористика  с Етнографски музей при БАН 

Партньорски организации: 

не 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Доц. д-р Петко Петров Христов 

Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап: 

59 970.50 лв.  

Интернет страница на проекта (ако има такава): 

https://newcomerproject.alle.bg/ 

Научни публикации по проекта: 

Маева, М. Проект „Културна интеграция и адаптация на имигрантите в България“ – 

Българска етнология, 2019, бр. 2 (под печат) 

Славкова, М. „Децата на завърналите се мигранти в българското училище” – Население 

(под печат) 

Erolova, Y. Refugee Integration in Bulgaria: Conditions and Challenges” - Bulletin of the Institute 

of Ethnography SASA (под печат) 

Pileva, D. “Marriage Migrants in Bulgaria – Aspects of Social Adaptation“ - Bulletin of the Institute 

of Ethnography SASA” (под печат) 

Очаквани предстоящи публикации в сборници от научни форуми – 10 бр. статии, от 

които 5 на английски, а останалите – на български език 

 

  

https://newcomerproject.alle.bg/
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-

долу): 

А. Очакваните резултати от проекта могат да се обобщят в няколко категории: 

- висока научна стойност и иновативност на изследването; 

- натрупване на изследователски опит за работа сред различни общности и при сложни 

условия; 

- натрупване на знания за интеграционните и адаптационните стратегии на различни 

имигрантски общности в България; 

- натрупване на знания за поведението и стереотипите на българските граждани спрямо 

имигрантите в страната; 

- получаване на многопосочно знание за политическите, социалните и културните ефекти от 

имиграцията върху българското общество;  

- обучение, академично и изследователско развитие на младите учени и докторантите; 

- създаване на база и реален потенциал за продължаване на изследванията в тази посока; 

- създаване на програма за културна и социална интеграция на имигрантите в България; 

- създаване на устойчива мрежа от учени на европейско ниво в областта на имиграцията; 

- продължаване на сътрудничеството с държавни институции; 

- разпространение на резултатите от проекта в полза за българското общество и държава; 

- изготвяне на бъдещ проект по темата в сътрудничество с други европейски институции по 

Хоризонт 2020 и КОСТ. 

Б. Трансфер на знания: 

- предоставяне на достъп и ползване на продукти в международното  и българското 

научно пространство; 

- повишаване на квалификацията на млади учени в хода на проекта; 

- създаване на добре работещ екип от изследователи в областта на миграцията, която ще 

бъде в основата на мрежа на учени, работещи в областта на интеграцията и адаптацията на 

имигрантите; 

- разпространение на научни продукти и преодоляване изолираността между науката и 

обществото. 

В. Приложимост на резултатите: 

- Аналитичният доклад  и научните публикации от проекта ще бъде предоставен на 

заинтересовани държавни институции; 

- Създадената програма за културна и социална адаптация на имигрантите ще позволи 

провеждането в бъдеще на лекционен и практичен курс, през който ще минават 

пристигащите в страната имигранти с цел по-лесно опознаване на националните специфики 

и култура (по примера на Норвегия например); 

- Създадената програмата за културна и социална адаптация на имигрантите ще бъде от 

полза на държавните органи, които са отговорни тях (като ДАБЧ и ДАБ), както и ще позволят 

на самите имигранти да са по-подготвени за живота им в България; 

- Новите знания и научните продукти ще бъдат приложени в лекционни курсове, 

докторантски и пост-докторантски програми и осъществяване на специализации в ИЕФЕМ-
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БАН, както и ще бъдат използвани за разработване на лекционни курсове и лекции в 

различни университети; 

- Публикациите, разработени и публикувани по проекта ще бъдат достъпни за 

международната  академична общност и за по-широката публика, включително 

масмедиите; 

- Успешното изпълнение на проекта ще бъде полезен опит за създаване на модел за работа 

по следващи проекти; 

- Успешното изпълнение на проекта ще бъде от полза за кариерното израстване на всеки 

член от екипа.  

 

Членове на научния колектив 

 

Организации/участници1 Бележка2 

Базова организация:   

Институт за етнология и фолклористика  с Етнографски музей при БАН  

Ръководител на научния колектив  

Доц. д-р Петко Христов  

Участници:  

Доц. д-р Мила Маева (координатор) 

Гл. ас. д-р Магдалена Славкова 

Гл. ас. д-р Йелис Еролова 

Гл. ас. д-р Пламена Стоянова 

Гл. ас. д-р Ивайло Марков (ПД до юни 2018 г.) 

Гл. ас. д-р Виолета Периклиева (МУ, ПД) 

Д-р Десислава Пилева (МУ, ПД) 

Мина Христова (ДО, МУ) 

 

Партньорска организация:  

---  

Участници:  

 

 

 

Партньорска организация:  

--- 

 

 

Участници:  

 

 

 

Партньорска организация:  

                                                           
1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта 
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ). 
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---- 

 

 

Участници:  

  

 

Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък анализ на тяхната 

приложимост (до 1 стр. в рамките на полето по-долу) 

Административна дейност: 

 Провеждане на 7 работни срещи; 

 Провеждане на двудневен организационен семинар; 

 Формиране на четири екипа за теренни изследвания; 

Подготвителна научна дейност: 

 Изготвяне на списъци с литературата за всеки един от изследваните видове 

миграция; 

 Създаване на научен, включително и онлайн, масив по темата за имиграцията, 

интеграцията и адаптацията (общо над 300 заглавия); 

 Изготвяне на отделни въпросници за всеки един от изследваните видове миграция; 

 Изготвяне на анкетни карти за всеки един от изследваните видове миграция; 

 Провеждане на онлайн проучвания сред имигрантите в България; 

Провеждане на теренни и анкетни проучвания: 

 Провеждане на теренни изследвания (209 дни) в гр. София, Пловдив, Велико 

Търново, Благоевград, Добрич, Хасково, Шумен, Свищов, Ямбол, Харманли, 

Кърджали, Момчилград, кк. Албена, кк. Златни пясъци, Несебър, Поморие, Нова 

Загора, Карнобат и др.; 

 Провеждане на анкетни проучвания (162 бр.) в гр. София, Пловдив, Благоевград, 

Хасково, Харманли, Варна, кк. Албена, кк. Златни пясъци, кв. Виница, с. Старосел и 

др.  

Представяне на резултатите от проекта: 

 Екипът представи своите изследвания чрез 16 доклада на национални и 

международни конференции и кръгли маси в страната и в чужбина; 

 В рамките на проекта е проведена и кръгла маса „Миграции от и към България“ (31 

май 2019 г.); 

 Резултатите от проекта са представени в научни 4 публикации; 

 Проектът е представен чрез уеб-сайта си (https://newcomerproject.alle.bg/) и чрез 

Фейсбук страницата си (https://www.facebook.com/NewComerIEFEM/); 

 Проектът е представен и в медиите (телевизия „Европа“); 

 Представяне на проекта ще бъде публикувано в сп. „Българска етнология“, бр. 2 за 

2019 г. 

Предварителни заключения: 

 Имигрантите представляват хетерогенни групи, които пристигат в България с 

разнородна мотивация, и по различен начин се интегрират и адаптират в страната; 

 България е по-привлекателна страна като член на ЕС; 

https://newcomerproject.alle.bg/
https://www.facebook.com/NewComerIEFEM/
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 Липсва адекватна държавна политика към социалните нужди на различни групи 

имигранти, особено по отношение на медицинските грижи и образованието; 

 Местните общности слабо познават новите имигранти, но са склонни да приемат 

чужденците; 

 Съществува необходимост от улеснения в сферата на административното 

обслужване, бизнеса, туризма и образованието за желаещите да живеят, учат и 

работят в страната имигранти; 

 Нужна е цялостна промяна в правно регулиране на имиграцията; 

 Необходимо е въвеждането на схемата на синя карта в България. 

 


