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Предговор 
С отбелязването на 10-та годишнина на 
Европейската агенция в областта на 
убежището (EASO) беше отчетено как 
предоставянето на общо обучение е 
допринесло за подобряване на качеството 
и хармонизацията при реализацията на 
общата европейска система за убежище. 
През 2012 г. Агенцията прие европейския 
учебен план в областта на убежището. 
През следващото десетилетие наборът от 
модули беше разширен. Както ще 
прочетете в доклада, през 2021 г. бяха 
направени допълнителни подобрения с 

разработването на основни модули и разширяването на набора от модули в областта на 
приемането. Бяха въведени и доброволни оценки като първа стъпка към възможността 
за предлагане на специфични квалификации за практикуващите специалисти, които 
работят в сферата на убежището и приемането. 
 
Откакто прие своята нова Стратегия за приемането през 2021 г., Агенцията разработи 
няколко свързани с приемането модула и активно участва в подобряването на 
капацитета на националните служби за приемане, като осигури обучение за 
служителите по приемането както в държавите от ЕС+, така и в трети страни, изправени 
пред проблема с непропорционален натиск върху системите си за приемане. Това 
изграждане на капацитет се подпомага с технически съвети от Отдела по приемането 
на Агенцията. 
 
За да се подготви трансформацията на EASO в EUAA1, беше пусната в действие по-
обширна програма за обучение с цел допълнително да се подчертае основната роля на 
обучението по отношение на всички елементи от новия мандат на Агенцията. Тази 
текуща работа е от основно значение, за да се осигури по-голямо сближаване с 
националните практики в областта на убежището и приемането. Част от аспектите на 
новия мандат имат за резултат това, че Агенцията ще може бързо да разпределя 
служители, за да осигурява оперативно съдействие на държавите членки, включително 
в кратки срокове. За да гарантира, че тези екипи за подкрепа в областта на убежището 
ще започнат бързо работа и ще имат готовност да предоставят съдействие на място, 
Агенцията подготви специално въвеждащо обучение, което в идеалния случай ще се 
провежда преди разпределянето на екипите. 
 
В настоящия годишен доклад за обучението е предоставена информация относно 
резултатите в цифри, свързани с провеждането на обучението през цялата година. Ще 
видите по какъв начин Агенцията продължи да намира онлайн решения, за да замени 
присъствените сесии с уебинари, като по този начин поддържаше високи нива на 
присъствие на обученията. Допълнителното постигане на съответствие с европейските 
стандарти за качество в сферата на образованието продължи да бъде в центъра на 
дейностите за обучение на Агенцията и тя работи в тясно сътрудничество с държавите 

 
1 На 19 януари 2022 г. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) стана Агенция на 
Европейския съюз в областта на убежището (EUAA). Информацията в доклада се отнася до дейностите, 
извършвани от EASO през 2021 г., но докладът е публикуван от EUAA. 
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членки, за да гарантира, че тези стандарти могат да бъдат запазени и подобрявани, 
когато се провежда обучение. 
 
Качеството и удовлетвореността остават от първостепенно значение и през годината 
Агенцията въведе спомагателни услуги, както и разширен механизъм за докладване, 
който се използва за надеждни дейности по оценяване, така че да гарантираме 
постоянно подобряване на нашето обучение. 

Nina Gregori 

Изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището  



 
АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО                                             ЗАГЛАВИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА — 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ КРАТКОТО ЗАГЛАВИЕ, КАКТО НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА  

 

 

Въведение 
Настоящият доклад съдържа преглед на основните дейности, реализирани от 
Агенцията през 2021 г. Обучението е неразделна част от постоянната подкрепа от 
страна на Агенцията за държавите членки наред с изграждането на капацитет в 
контекста на оперативната подкрепа, предоставяна на държавите, чиито системи в 
областта на убежището и приемането изпитват непропорционален натиск. 
Осигуряването на материали за общо обучение дава възможност за по-добро 
сътрудничество между държавите членки в сферите както на предоставянето на 
убежище, така и на приемането. Първостепенната цел на обучението е да се 
насърчават добрите практики и хармонизацията на практическото прилагане на общата 
европейска система за убежище. 

Годишният доклад за обучението дава информация за резултатите, постигнати през 
годината, и включва преглед на основните дейности за обучение, както и по-
задълбочено отразяване на специфични теми. За повече информация вижте пълния 
Годишен доклад за обучението. 

Преглед на дейностите за обучение 
През 2021 г. общият брой на участията в обучителни сесии достигна 7 398. 
Като цяло участията леко са намалели с 6 % в сравнение с 2020 г. Макар 
участието в модули да е намаляло с 15%, участието в дейности за обучение 
в рамките на оперативните планове (стандартни курсове, наставничество 
на работното място и персонализирани курсове) се увеличи с 57 %. 

Ключови цифри, свързани с дейностите за обучение през 2021 г.

665 
сесии 

4 819 
лица 

4 407 
участия 

3 140 
участия 

4 819 лица преминаха обучителни сесии, 
което представлява общо 7 398 участия. 

През 2021 г. бяха проведени 665 обучителни 
сесии. 

Бяха проведени 211 сесии по оперативните планове с 
обучени 1 950 лица и общо 3 140 участия. 

694 
участия 

4 407 участия от държави от ЕС+ бяха регистрирани 
в сесиите по учебния план през 2021 г. 

Обучен
 

486 лица участваха в сесии на EASO 
за обучение на обучители, което 
представлява общо 694 участия. 

https://euaa.europa.eu/publications/annual-training-report-2021
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Наблюдение на обратната информация, свързана с дейностите за 
обучение през 2021 г. 

Агенцията взема предвид обратната информация от участниците, за да 
насърчава култура на постоянно подобрение и съсредоточено върху 
учещите обучение, и се стреми да гарантира, че предоставяното от нея 
обучение е подходящо и се провежда в насърчаваща и ефективна среда на 
учене. Следващите цифри подчертават като цяло висока степен на 

удовлетвореност.

 

В центъра на вниманието 
 Изцяло приложена нова методология за подготвяне на 
модули 

Вече е изцяло приложена нова методология за разработването на нови 
модули и актуализирането на съществуващи такива. Всички резултати от обученията са 
определени така, че да отразяват в най-голяма степен реалните задачи, изпълнявани от 
обучаващите се, а всяко припокриване на съдържание е премахнато. 

Преструктуриране на основните модули за обучаващите се 

Преструктурирането на модулите за обучение относно „Приобщаване“, „Метод на 
интервюиране за предоставяне на убежище“ (наричан по-рано „техники за провеждане 
на интервю“) и „Оценяване на доказателствата“ беше завършено. 

Разработване на основни модули 

Бяха разработени нови основни модули, които да предоставят основни и кръстосващи 
се знания и умения, които след това да могат да се прилагат към целия европейски 
учебен план в областта на убежището: 

• Въведение в правната рамка относно основните права и международната 
закрила в ЕС; 

• Въведение в етичните и професионалните стандарти; 

88 %
за всички дейности за 

обучение

86 %
за дейности за 

обучение в контекста 
на постоянната 

подкрепа

89 %
за дейности за 

обучение в контекста 
на оперативната 

подкрепа
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• Въведение по въпросите на комуникацията за практикуващи специалисти в 
областта на убежището и приемането; 

• Въведение в уязвимостта. 

Курсове за обучители 

Разработено е обучение, насочено специално към обучители, включително тематичното 
обучение относно „Основни аспекти на убежището“ и обучението, насочено към 
обогатяване на знанията и обученията на обучителите, например „Как да станете 
обучител за EASO“, „Как да станете оценител за EASO“ и „Увод в наставничеството“. 

Модули в тематичната област на уязвимостта 

Разработени са два нови модула — „Кандидати с различни сексуалната ориентация, 
половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите 
характеристики“ (2) и „Жертви на основано на пола насилие“, а модул „Трафик на 
хора“ беше актуализиран. 

 

 Акцент върху приемането 

Агенцията разшири обхвата на обучението, който е специално 
съсредоточен върху приемането. Модул „Приемане“ беше един от най-

търсените от гледна точка на брой участници, наред с основните модули и Провеждане 
на интервю с уязвими лица. Два модула, съсредоточени върху уязвимите лица в 
контекста на приемането („Приемане на уязвими лица — части А и Б“) и завършени 
през 2020 г., също привлякоха значителен брой участници. Разработват се няколко 
свързани с приемането модула, които ще съставят част от пътеката за обучение за 
служителите по приемането: 

• Въведение в приемането; 
• Управление на конфликти и посредничество в процеса на приемането; 
• Психосоциална подкрепа и насоки в процеса на приемането; 
• Управление в контекста на приемането. 

Мрежата за обучение на националните звена за контакт в областта на приемането 

Агенцията създаде мрежа за обучение на националните звена за контакт в областта 
на приемането. По този начин се признава съществената роля на органите по 
приемането за ефективното функциониране на общата европейска система за убежище 
и важността на редовните консултации с тези органи. 

 
(2) Сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване и полови белези. 
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Оперативен план за специална подкрепа в областта на приемането — Испания 

Оперативният план за 2021 г. за специална подкрепа в областта на приемането, 
подписан между EASO и Испания, беше създаден и приложен в тясно сътрудничество с 
широк набор от ключови фигури в областта на приемането, които осъществяват дейност 
в Испания под ръководството на държавния секретар по въпросите на миграцията. 
Агенцията разработи уводен курс по приемане, в рамките на който новите служители 
по приемането се запознават с правните принципи, стандарти и процедури в областта на 
приемането съгласно Директивата относно условията на приемане и националното 
законодателство. 

 Наставничество в рамките на операции 

Агенцията изпълни съвместен план за обучение, насочен към увеличаване 
на броя и специализираните области на обучение, изготвен заедно с 

гръцката служба за убежище в рамките на оперативния план за Гърция на Агенцията. 
Една от основните дейности за обучение беше наставничество на работното място, 
насочено към подпомагане на служителите, работещи по случаи, и срочно наетите 

служители на EASO, работещи на място по случаи. 

Координатори на бюра по държави 

Съществена стъпка в укрепването на прякото сътрудничество с държавите членки е 
въвеждането на ролята на координаторите на бюра по държави, които изпълняват 
ролята на основното звено за контакт за обучение на националните звена за контакт по 
въпросите на убежището и приемането. 

 

Потребителски опит с електронното обучение 

Бяха внесени няколко подобрения, за да се гарантира, че обучаващите се имат по-
добро онлайн изживяване: 

• нов потребителски интерфейс за системата за управление на обучението; 
• нов дизайн на модула за електронно обучение, който изисква по-малък брой 

кликвания/стъпки за достигане до конкретна страница със съдържание, и 
достъпът до който се основава на правила, така че да се предотврати 
произволното му използване от потребителя. 

Агенцията въведе също и концепцията за екосистема от технологии за обучение, която 
обхваща всички интегрирани инструменти, платформи, автоматизирани работни 
процеси, цифрови услуги и други компоненти, които подкрепят управлението на онлайн 
модулите, курсовете и програмите, включително тяхното проектиране, създаване, 
прилагане и анализ на изживяването за обучаващите се. 
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• С нова версия на Инструмента за записване за обучение (ETET v2.0) на EUAA 
ще се насърчи активното участие на националните звена за контакт за обучение 
в наблюдението на процеса на записване на обучаващи се. 

• Оптимизацията на бюрата за обслужване подобрява проследяването на 
проблеми чрез прилагане на система за подаване на сигнали. 

• Със системата за управление на контактите със заинтересованите страни се 
подобрява процесът на изпращане на покани за събития, допитвания и ad hoc 
актуализации. 
 

 Привеждане на обучението на EASO в съответствие с 
европейските стандарти 

• Агенцията завърши разработването на две методологии относно анализа 
на нуждите от обучение и оценяването на обучението, които са достатъчно 
гъвкави, за да бъдат прилагани в ситуации, където е необходим или бърз 
отговор, или задълбочен анализ в различните видове контекст, в които се 
провежда обучението (включително операции и подпомагане на държави, които 
не са членки на ЕС). 

• Центърът за обучение работи с група от експерти от академичните среди, за да 
подобри своето спазване на европейските стандарти за качество в сферата на 
висшето образование. 

• Агенцията публикува ESQF Toolkit (Набор от инструменти на Европейската рамка 
за секторна квалификация (ESQF)) в допълнение към практичната употреба на 
ESQF, който предоставя редица помощни документи. 

 

Заключение 
В края на юни 2021 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския 
парламент и Съвета на Европейския съюз относно новия разширен мандат, с който 
беше създадена Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището. В новия 
мандат изрично е споменато обучението, включително обучение в области, свързани с 
приемането. Учебният план беше преименуван на Европейски учебен план в областта 
на убежището. 

През 2021 г. бяха сертифицирани първите обучители на EUAA 

Агенцията стартира процедура за сертифициране на опитни обучители посредством 
разгръщане на оценки и специфичен модул за придобиване на необходимите умения за 
оценка на обучаващите се. Този важен момент означава, че органите на държавите 
членки вече могат да оценяват дали техните обучаващи се са постигнали заложените 
резултати от обучението и могат да покажат, че притежават знанията и уменията за 
изпълнение на задачите си съобразно добрите практики и в съответствие с общата 
европейска система за убежище. 
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По пътя към създаване на Академия на EUAA 

В съответствие с член 8, параграф 4 от Регламента за EUAA, като гарантира и 
допълнително подобрява висококачественото обучение, което е подходящо за целта, 
Агенцията акцентира върху следните аспекти: 

• качество на съдържанието — подходящо за целта разработване на дейностите за 
обучение; 

• качество на провеждането и изживяването на обучаващите се; 
• качество на резултатите — надеждност, последователност и сравнимост на 

резултатите от обучението независимо от мястото и начина на провеждане. 

Всички развития и подобрения в сферата на изготвянето, провеждането и 
осигуряването на качеството на обучението на EUAA ни дават възможност да постигнем 
друга стратегическа цел: създаване на Академията на EUAA — цялостно и официално 
признат доставчик на квалификации. Този статус значително ще подобри изживяването 
на обучаващите се, като улесни официалното признаване на резултатите от обучението 
на EUAA — сертификати, квалификации, степени и др. във всички държави — членки на 
ЕС, и трети страни. 
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