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Създаването и дейността на Консултантски център за нови европейски граждани 
КОМПАС във Виена бе естествена реакция на необходимостта на група хора, които 
през 2007–2008 година осъзнаха, че се превръщат в т.нар. нови европейски граждани.  
В австрийското, или по-точно казано – виенско общество, нуждата от такава 
консултантска дейност, която започна да се извършва тогава в Центъра, бе много 
необходима и навременна и оценката от местната и национална власт в Австрия не 
закъсня. Тогавашните нови европейски граждани – българи и румънци, се възползваха 
от правото си на придвижване в ЕС – най-често с цел работа и обучение. Нуждата им от 
професионална и компетентна консултация за интегриране и адаптиране се 
удовлетворява оттогава до днес именно от нашия екип.  
Центърът активно работи и си сътрудничи с Българското посолство – със социалния 
аташе, консулската служба, с МВР представителите в посолството, с културния аташе, 
с представители на българските министерства и агенции по стратегически теми – 
интеграция, социализация, особености и специфики на пазара на труда на местно ниво 
(австрийско), социално и здравно осигуряване, образование и т.н. Осъществяването на 
работни семинари по определени теми с български, румънски, турски, арабски и др. 
неправителствени организации, които активно работят за процесите на интеграция във 
Виена, доказва необходимостта от развитието на центъра ни. Връзката с процесите в 
тази област в България ние не сме скъсали, напротив. Активно сме участвали с 
експертиза в подготовката на национални програми и стратегии за българите в 
чужбина, в промените на закона за българите в чужбина. Най-открояващите се проекти 
са: участието ни като лектори в Международна експертна конференция „Миграция и 
заетост: европейски и регионални перспективи“, 3–5 ноември, София, 2010 г.; в 
семинар на тема „Миграция и човешки права: Алтернативни и принудителни мерки“ – 
5.07.2011 г., София; в международния проект MIGRAPASS; в международна кръгла 
маса на тема „Трудова миграция и интеграция – европейски практики“.  
 
Представители от КОМПАС нееднократно участват в международни конференции и в 
консултативен съвет към Държавната агенция за българите в чужбина. 
Изборът на всеки, дошъл във Виена, е ако може, да остане, но е необходимо да се 
спазват правила, с които ние ги запознаваме и подпомагаме процеса на интеграция в 
австрийското общество.  
 
Виж: 
https://www.facebook.com/glocal.europeaustria?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=fri
ends.all 
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Abstract 

 
KOMPASS is a non-government organization, based in Vienna, Austria. The Information 
center was founded in 2008. The main aim of KOMPASS is to inform the new European 
citizens about their rights and responsibilities in Austria in order to make their integration 
process easy. The members of staff are very well experienced and highly qualified people. 
 


