
 
 

 

 
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 2. Експерт в областта на политики и практики в основна страна на произход 
република Ирак 
 
Квалификация и умения 
 
Висше образование и отлично владеене на английски език, други използвани в региона на 
Близкия Изток и Северна Африка (БИСА) езици, включително основни познания по 
арабски и кюрдски език. 
Познания в областта на политическите, икономически и миграционни процеси в региона на 
БИСА и специфичен опит в Република Ирак. 
 
Общ професионален опит 
 
Минимум 10 години опит в международна организация, оказваща техническа подкрепа на 
държави от БИСА, в частност Ирак, в областта на изграждането на институционален 
капацитет, добро и прозрачно управление, човешки права, и/ли миграционна политика. 
Доказан професионален опит в съставянето на анализи, доклади и разработки по теми, 
свързани с процесите в Близкия изток, включващи проучване на терен и взаимодействие с 
представители на държавни институции на национално и местно ниво и/ли 
неправителствени организации в държави от БИСА, в частност Ирак. 
 
Специфичен професионален опит 
 
Познаване на националното законодателство и институционалната уредба на Република 
Ирак, по-специално в областта на вътрешните работи, миграцията, хуманитарната помощ и 
политиката на обратно приемане на мигранти, както и специфични познания за подкрепата, 
оказвана на Ирак в тези сфери от международни донорски и хуманитарни организации. 
Международен и местен опит в провеждане на интервюта, синтез и анализ на информация 
и ползване и оценка на достоверността на информационни източници. 
Опит в, и познания за, актуалната ситуация с бежанците и мигрантите в България, чиято 
страна на произход е Ирак. 
 

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

1. Да бъде осъществено проучване на институционалната рамка и механизмите, чрез 
които Република Ирак осъществява обратното приемане на принудително върнатите 
лица в динамично променящите се вътрешнополитически, икономически, военни, 
хуманитарни и санитарно-здравни условия в страната. Анализът да се фокусира и 
върху действителното обратно приемане на мигрантите в родните им места в Ирак 
и доколко то има траен характер, както и върху мерките, които Ирак предприема за 
повишаване на информираността на местно ниво за последствията от нелегалната 
миграция, принудителните мерки и експулсирането. Чрез детайлен преглед на 
задълженията и ефективността на отговорните иракски институции, на национално 
и местно ниво да се изяснят съществуващите предизвикателства пред обратното 
приемане и да бъдат формулирани препоръки за подобряване на взаимодействието 
между Ирак като основна страна на произход и България като държава-член на ЕС в 
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области като идентификация на самоличността на незаконно пребиваващите, 
набавяне на документи за пътуване, връщане и обратно приемане.  

2. Да предостави и примери за ефективно взаимодействие между Ирак и страните, към 
които е насочен основният поток мигранти и в които има голяма иракска диаспора 
като Швеция и Германия. Процесът по изготвянето на доклада може да включва и 
дистанционни срещи/интервюта с представители на тези институции на национално 
и местно ниво. 

3. Да обобщи проучването в доклад „Анализ на практиките в Република Ирак като 
основна страна на произход по отношение на трайния характер на обратното 
приемане“ (мин. 20 стр.), съдържащ анализ на ситуацията и препоръки, който ще 
бъде предоставен на заинтересованите страни в България и Ирак, работещи в 
сферите на миграцията, вътрешните работи, дипломацията и двустранното 
сътрудничество. Той ще бъде преведен на английски и арабски език и издаден на 
твърд носител. Всички дейности следва да имат за фокус препоръките от Обновения 
План за действие на ЕС за по-ефективна политика в областта на връщането. 

4. Да участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
5. Да изготви заключителен доклад. 

Максимално възнаграждение в лева до 9 779.00 лв. 
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