
 

 

 

 

YOUMIG 

НСИ - партньор в международен проект за подобряване на 

институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за 

справяне с последиците от транснационалната миграция на младите 

хора 

Националният статистически институт е партньор по проект „Подобряване на 

институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с 

въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се 

реализира  в рамките на програмата за Дунавския регион (Interreg - Danube 

Transnational Programme - ERDF) и е насочен към оценка на младежката миграция и 

измерване на благосъстоянието на младите хора от региона. 

Проектът стартира на 01.01.2017 година и е с продължителност 30 месеца. 

Целта на проекта е да насърчи развитието на управлението на местно ниво и да 

подпомогне общините за справяне с предизвикателствата, свързани с младежката 

миграция, чрез подобряване на обхвата на данните за миграцията и обмен на знания на 

транснационално ниво. 

В проекта са включени 19 партньори - органи на местната власт, научни институти, 

университети и статистически служби от 8 страни - Унгария, Австрия, България, 

Германия, Румъния, Словакия, Словения и Сърбия. Водещ партньор е Унгарската 

централна статистическа служба. 

YOUMIG включва шест работни пакета: Управление; Комуникация; Качествен анализ - 

концептуален преглед и работа на терен; Количествен анализ (данни и индикатори, 

анкетно проучване); Пилотни действия (минипроекти за младите мигранти, създаване 

на екип за миграцията в общините) и Изготвяне на стратегии.  

Националният статистически институт участва в изпълнението на дейностите по 

всички работни пакети. 

В края на м. април и на м. октомври 2018 година НСИ проведе две работни срещи с 

участието на експерти от МТСП, Министерство на образованието и науката, МЗ, 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, АЗ, Община - Бургас и 

Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките. 

Бяха представени и обсъдени политики и специфични индикатори, свързани с 

измерване на младежката миграция, както и разработването на модели на 

многостепенно управление на явлението.  
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