
 

 

  

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ“  

 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 

 

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ 

__________________________________________________________ 
1421 София, ул. “Развигор” №1, тел: 8193200; факс: 8654812 

e-mail: nbpp@nbpp.government.bg 

    

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е 
 

На основание чл. 17, т. 8 от Закона за правната помощ и чл. 12, т. 12 от Правилника за 

устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ, и в съответствие с 

Правилата за подбор и организация на дейността на адвокатите от НРПП за правна 

помощ и представителство на чужденци, търсещи международна закрила, в сила от 

31.12.2017 г. и Приложение 1 Критерии за подбор на адвокати от Националния 

регистър за правна помощ като изпълнители на правна помощ по чл. 22, т. 8 от Закона 

за правната помощ Заповед № 11/ 25.01.2018 год. на председателя на НБПП обявява 

конкурс за избор на 24 адвокати от Софийска адвокатска колегия, 12 адвокати от 

Адвокатска колегия Хасково и 3 адвокати от Адвокатска колегия – Сливен за нуждите на 

споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), сключено между 

Европейската комисия и Министерството на вътрешните работи (МВР) по проект 

HOME/AMIF/AG/EMAS/0046 „По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Р 

България в областта на убежището и миграцията“, осъществяван в партньорство между 

Държавната агенция за бежанците при Министерския свет и Националното бюро за правна 

помощ, при следните условия: 

 

 

 Изисквания към кандидатите: 

- да имат адвокатски стаж минимум 5 (пет) години; 

- да са вписани в Националния регистър за правна помощ; 

- да нямат наложени дисциплинарни наказания; 

- компютърна грамотност. 

 

При оценката и подбора с предимство ще се ползват кандидатите, които: 

- имат следдипломна квалификация или обучения по бежанско право; 

- владеят английски, френски или език, говорим от обичайна страна на произход на 

чужденци, търсещи закрила. 



 Основни задачи на адвоката: 

 

- Предоставяне на правна помощ на лица, търсещи международна закрила по реда 

на Закона за убежището и бежанците в рамките на административната процедура 

пред Държавата агенция за бежанците при Министерския съвет съгласно 

Правилата за подбор и организация на дейността на адвокатите от НРПП за 

правна помощ и представителство на чужденци, търсещи международна закрила; 

- При връчването на отказ за предоставяне на международна закрила, консултиране 

на представлявания от него чужденец, търсещ закрила за възможността му да го 

обжалва по съдебен ред, както и изготвяне и завеждане на жалба срещу отказа, 

ако това бъде поискано от чужденеца; 

- Попълване и съхраняване на необходимата документация в информационната 

система на НБПП. 

 

Място на изпълнение 

 

Съответните териториални поделения на Държавната агенция за бежанците при 

Министерски съвет. 

 

Период на изпълнение на дейностите 

 

До 31 януари 2019 г. 

 

 Начинът на провеждане на конкурса е въз основа на данните в автобиографиите 

и документите, приложени към заявленията на кандидатите. При необходимост 

комисията може лично или по телефон да задава на кандидатите уточняващи въпроси. 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

 

1. Заявление свободен текст; 

2. Професионална автобиография на български в Europass формат; 

3. Копие от адвокатска карта с положен стикер за текущата година; 

4. Удостоверение от съответния адвокатски съвет за следната информация: 

- адвокатски стаж; 

- наложени дисциплинарни наказания; 

- годината на вписване в Националния регистър за правна помощ. 

5.  Копия от документи за придобита квалификация в областта на бежанското 

право и/или административното право и процес; 

6. Други документи, доказващи спазването на задължителните изисквания към 

кандидатите и наличието на обстоятелства, осигуряващи предимство при оценката и 

подбора на кандидатите. 

 

Място за подаване на документи: Националното бюро за правна помощ, град 

София, ул. „Развигор“ № 1, етаж 3. 

 

Срок за подаване на документи: от 29.01.2018 г. до 17 часа на 28.02.2018 г. 

 

Кандидатите подават документите лично. Конкурсна комисия преценява дали са 

представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на посочените в 

обявата задължителни изисквания към кандидатите. 

 



Копие от обявлението за оповестяване на конкурса, списъците на одобрените 

кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса да се поставят на таблото за обяви в 

сградата на Националното бюро за правна помощ, град София, ул. „Развигор“ № 1, етаж 3, 

както и в сградата на Софийска адвокатска колегия, град София, ул. „Тодор Александров“ № 

137, Адвокатска колегия Хасково, град Хасково, ул. „Хан Кубрат“ 8, етаж 4, офис 24 и 

Адвокатска колегия - Сливен, гр. Сливен пл. „Хаджи Димитър“ № 2, и да се публикуват на 

електронната страница на НБПП. 

 

 Възнаграждение: 

 

Заплащането на адвокатите се извършва на основание Наредбата за заплащане на 

правната помощ. 

 

 

 

 

 

ЕЛЕНА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА/п/ 

Председател на НБПП 
 
 


