Позиция 1. Eксперт – Проучване (Дейност 2)
Квалификация и умения
Висше юридическо образование. Познания в областите миграция, убежище,
принудително и доброволно връщане, граничен контрол, визова политика, Шенген.
Общ професионален опит
Над 8 години професионален юридически опит в държавна институция и / или
международна организация; познания и практика в политиката на ЕС в областта на
правосъдието и вътрешните работи.
Специфичен професионален опит
Опит в предоставянето на консултации в областта на миграционната политика и
законодателство. Над 10 години опит в областта на правото на ЕС областта на миграцията,
интеграцията и убежище и прилагането му в България.

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Разработва, по методика разработена от експерт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представя за
съгласуване, сравнително аналитично проучване на достъпа до основни услуги –
дейности по координиране на политиките по жилищно настаняване с равен достъп
до заетост, здравеопазване и здравни услуги, с фокус Харманли и Димитровград
2. Като резултат от направения сравнителен анализ за достъпа до основни услуги на
базата на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на
граждани на трети държави с фокус Харманли и Димитровград, да разработи
препоръки за укрепване на комуникацията между местното, регионалното и
национално равнище, които ще бъдат адресирани и към всички заинтересовани
институции.
3. На база резултати от извършения анализ и препоръки, съвместно с експерт на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разработи динамичен модел за политики за координация и
сътрудничество на регионално ниво за укрепване на комуникацията на местното,
регионалното и национално равнище.
4. Участва като лектор в 3 онлайн семинара с 30 участници всеки. Те ще бъдат насочени
към заинтересованите институции и към представители на работодателските
организации, относно възможностите за достъп до услуги на ГТС.
5. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6. Изготвя заключителен доклад;
Максимално възнаграждение в лева до 23,469.60 лв.

Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-64 от 09.10.2020 г.., по процедура BG65AMNP001-2.007 с
наименование „Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“,
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020

