
 
 

 

 
Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-78 от 01.12.2020 г.., по проект с наименование  

BG65AMNP001-2.007 „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.”,  
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 

Позиция 1.Експерт в областта на политиката на връщане в Гърция 
 
Квалификация и умения 
Висше образование, познания и практика, свързани с въпроси от областите миграция, 
връщане и убежище на република Гърция и ЕС. 
 
Общ професионален опит 
Минимум 10 години опит в политиката за миграция, граничен контрол, визова политика, 
практика в полицейска среда, свързана с процесите на миграцията и  
връщането. 
 
Специфичен професионален опит 
Познания и опит в националното законодателство на република Гърция в сферата на 
миграционната политика и познания на законодателството на ЕС в сферата на политиката 
на връщането. Познания в издаването на решения за връщане и интегрирано управление на 
връщането. Опит в областта на борбата с незаконна миграция, анализиране на политики. 
Опит в работа по международни проекти. 
 

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
1. Да бъдат проучени, анализирани и сравнени действащите механизми в областта 

на връщането и прилагането на Плана на ЕС в Република Гърция. Да се разгледа 
опита, избрани казуси, допуснати грешки и добри практики свързани с 
партньорства и/или липса на такива с държавите на произход и съседни страни. 
Да се направи анализ на трудностите, пред които са изправени институциите в 
Гърция при осъществяване на процедурите по връщане и да се разработят 
предложения за подобряване на цялостния механизъм по планиране и 
изпълнение на своевременното връщане на ГТС по хуманен начин. 

2. Да бъдат подбрани подходи, използвани в националните им програми, 
финансирани по фонд „Убежище, миграция и интеграция”, гарантиращи по-
добро планиране, координиране и последващи действия между съответните 
правоприлагащи органи и имиграционни служби, координирани действия със 
съдебните органи, органите по задържане, системите за настойничество, 
медицинските и социалните служби, гарантиращи бързи и адекватни отговори, 
когато се налага мултидисциплинарна намеса. Всички дейностите ще имат за 
фокус препоръките от Обновения План за действие на ЕС за по-ефективна 
политика в областта на връщането; 

3. Да обобщи проучването в доклад „Преглед на съществуващи добри практики и трудности 
в страни на дестинация – опитът на Република Гърция“ (мин. 20 стр.). 

4. Да участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. Да изготви заключителен доклад. 

 
Максимално възнаграждение в лева до 11 734.80лв. 
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