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Въведение към учебния план 
на EASO

Подкрепата на нацио-
налните администрации 
и националните служби 
на държавите членки, 
отговарящи за въпросите 
на убежището, чрез съз-
даване и предоставяне 
на обучение е едно от за-
дълженията на EASO, оп-
ределени в член 6 от Ре-
гламент (ЕС) № 439/2010 
(„Регламент за EASO“). от 
създаването на служба-
та през 2012 г. учебният 
план на EASO осигурява 
на държавите членки висококачествени учебни материали за служители 
в областта на убежището, служители по приемането и други служители, 
работещи в сферата на убежището и миграцията. Можем с гордост да за-
явим, че вече повече от 23 000 служители са преминали учебния план на 
EASO както в ЕС, така и извън него. Този брой отразява успешното изпълне-
ние на стратегията на EASO за обучение и учене.

учебният план на EASO ще продължи да откликва на нуждите на 
националните органи и по този начин ще продължи да подкрепя 
националните администрации в постигането на общо разбиране 
и хармонизирано прилагане на стандартите на ЕС в сферата на 
международната закрила. чрез обучение, учене и развитие ще продължим 
да подкрепяме практическото прилагане на общата европейска система 
за убежище и подобряване на стандартите за качество.

©
 EASO
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Какво представлява 
учебният план на 
EASO?

обща система за обуче-
ние, предназначена за 
служители в областта на 
убежището, служители 
по приемането, както 
и други работещи в об-
ластта на убежището 
в държавите — членки на 
ЕС, Норвегия и Швейца-
рия (държавите от ЕС+).

Система за обучение, която се състои от поредица от интерактивни модули, 
обхващащи цялата област на международната закрила, и разработена 
в рамките на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола 
към нея от 1967 г., правните инструменти на общата европейска система за 
убежище, и други съответни международни и европейски законодателни 
актове.

Разработен от екипи от експерти от държавите членки с познания и опит 
и внимателно прегледана от референтна група на EASO, чиито членове са от 
Европейската комисия и други институции на ЕС, както и от международни 
организации и членове на академични кръгове и гражданското общество.

основаващ се на интегрирана методология за учене, която включва както 
формат за онлайн електронно обучение, така и присъствени занятия. Този 
подход позволява оптимално включване както на теоретичните, така и на 
практическите аспекти на обучението.

Възприета е методология на принципа „обучение за обучители“ в помощ 
на развиването на умения, знания и компетентности на обучителите, които 
след завършване на даден учебен модул ще могат да обучават служители 
в националните администрации, създавайки мултиплициращ ефект.

учебният материал е разработен на английски език, като има възможност 
той да бъде преведен на националните езици. Преводните версии 
позволяват по-добро изпълнение на национално равнище.

©
 EASO
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учебният план се използва и като основа за оперативно обучение, както 
и за увеличаване и развиване на капацитета в трети държави.

Кой може да използва учебния план на ЕаSO?

Планът се използва в ЕС като постоянен инструмент за подкрепа. Той обаче 
може да се използва и в рамките на мерки за неотложна или специална 
подкрепа в отговор на конкретни ситуации или операции.

Планът може също да се използва като инструмент за изграждане на 
капацитет в рамките на външното измерение.

Той е насочен към органите в областта на убежището и приемането 
в държавите от ЕС+. Други заинтересовани страни, работещи в сферата на 
международната закрила и миграцията, също могат да се възползват от 
плана.

Сертифициране

EASO продължава да работи по европейски процес за сертифициране. 
Сертифицираният учебен план на EASO ще гарантира, че отговарящият за 
въпросите на убежището и приемането персонал е обучен в съответствие 
със законодателната рамка на ЕС и има нужните знания, умения 
и компетентности за изпълнение на задълженията си.

За тази цел университетът в Мидълсекс акредитира и сертифицира 13 
модула от учебния план на EASO във версията на английски език в рамките 
на Националната квалификационна рамка на англия и уелс.

Как мога да получа допълнителна информация за учебния 
план на ЕаSO?

ако се интересувате да научите повече за учебния план на ЕаSO, можете 
да се обърнете към training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Модули от учебния план на EASO

Задълбочени знания
• Включване за напреднали
• Приемане
• Регламент от Дъблин ІІІ
• Директива за процедурите 

за убежище
• информация за държавата 

на произход
• изключване
• Прекратяване на закрилата
• основни права 

и международна закрила 
в ЕС

• Презаселване

За специфична аудитория
• устни преводачи
• Ръководители

#EASOtraining

Основни модули
• Включване
• Техники на интервюиране
• оценка на доказателства

Модули за начинаещи
• оЕСу (обща европейска система за убежище)
• Въведение в международната закрила

Акцент върху лица със специални 
потребности
• интервюиране на лица в уязвимо положение
• интервюиране на деца
• Пол, полова идентичност и сексуална 

ориентация
• Трафик на хора
• Приемане на уязвими лица

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages

©
 iStock.com
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Модули от учебния план на EASO

• Включване
• Техники на интервюиране
• оценка на доказателства
• интервюиране на лица в уязвимо положение
• интервюиране на деца
• Пол, полова идентичност и сексуална ориентация
• Трафик на хора
• Включване за напреднали
• Приемане
• Регламент от Дъблин ІІІ
• Директива за процедурите за убежище
• информация за държавата на произход
• изключване
• Прекратяване на закрилата
• Презаселване
• устни преводачи
• Ръководители
• основни права и международна закрила в ЕС
• обща европейска система за убежище
• Въведение в международната закрила
• Въведение в дидактиката.

Модулите от учебния план на ЕаSO са допълнени от наръчник за 
обучители и учебен наръчник. Наръчникът за обучители има за цел 
да подпомага обучаващите при занятията за „обучение на обучители“ 
и национално обучение. учебният наръчник служи за референтен 
инструмент и придружава обучителите в хода на ежедневната им работа, 
като предоставя резюме на основните елементи от учебния материал.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

В рамките на модул „Включване“ се предоставя обучение, 
свързано с тълкуването и прилагането на Женевската конвенция 
от 1951 г., и с връзката между тази конвенция и Директивата 
на ЕС относно признаването. Въз основа на структуриран 
и интерактивен метод в рамките на този модул се представят 
определението за бежанец и основанията за предоставяне 
на субсидиарна закрила. освен това се разясняват основни 
термини, например „преследване“, във връзка както с Наръчника 
на ВКбооН, така и с Директивата относно признаването; 
основанията съгласно Конвенцията, както следва: раса, религия, 
националност, политическо мнение и принадлежност към 
определена социална група; връзката между преследването 
(основателни опасения) и основанията съгласно Конвенцията; 
основният принцип на забрана на връщането и други важни 
елементи за признаването на статут на бежанец или на лице, на 
което е предоставена субсидиарна закрила.

Модул „Включване“ е един от основните учебни модули, 
предназначени за служителите, разглеждащи молби за 
международна закрила. Заедно с модулите „Техники 
на интервюиране“ и „Оценка на доказателства“ той 
полага основите за придобиване на знанията, уменията 
и компетентностите, необходими за изпълнението на задачите на 
служител в областта на убежището.

1 Включване

©
 iStock.com

/pixelfit
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да определят кой следва да бъде включен в процедурата за 
убежище;

• да анализират случая на кандидата, за да определят кой 
статут на закрила следва да се предостави;

• да обяснят своето решение, позовавайки се на съответното 
право и практика.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, 
естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, 
латвийски, литовски, норвежки, полски, португалски, румънски, 
словашки, словенски, испански и турски.

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2013 г.
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основна целева 
група

Нови служители с основни познания по правото в областта 
на убежището и условия за предоставяне на статут на 
международна закрила.

опитни служители в областта на убежището, които биха 
искали да опреснят знанията си и да разширят още повече 
уменията и компетенциите си при провеждането на интервюта 
с кандидати за международна закрила.

Резюме на 
съдържанието

В модула „Техники на интервюиране“ участниците се запознават 
със знанията и уменията, които ще им бъдат необходими за 
провеждане на професионално лично интервю.

В този модул структурираният протокол на интервюто, 
предложен от EASO за провеждане на личните интервюта, се 
нарича „Метод на интервюиране в областта на убежището“ 
или AIM. AIM надгражда върху научните изследвания и опита 
от други структурирани протоколи на интервюта и включва 
съответните научни изследвания от проучвания в сферата на 
психологията, правото и социалните проучвания. Същевременно 
той е адаптиран към специфичните характеристики на личното 
интервю и процедурата по предоставяне на убежище.

участниците ще научат как да използват AIM, който, ако бъде 
прилаган правилно, ще им помогне да съберат достатъчна, 
приложима и надеждна информация, необходима за 
разглеждане на молбата за международна закрила.

2 Техники на интервюиране

©
 iStock.com

/Steve Debenport
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Модулът „Техники на интервюиране“ е един от нашите основни 
учебни модули, предназначени за служителите в областта на 
убежището. Заедно с модулите „Оценка на доказателства“ 
и „Включване“ той полага основите за придобиване 
на необходимите знания, умения и компетентности за 
изпълнението на задачите на служител в областта на убежището.

Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да провеждат ефективни интервюта с кандидати за 
международна закрила чрез подходящи методи за 
интервюиране с цел събиране на достатъчно, подробна 
и надеждна информация, необходима за разглеждане на 
молбата;

• да демонстрират професионално отношение по време на 
интервюто.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

25—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, 
английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, 
унгарски, италиански, латвийски, литовски, норвежки, полски, 
португалски, румънски, словашки, словенски, испански, турски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2017 г.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул се отнася до процеса на оценка на доказателства. 
В него се разглежда по какъв начин се установяват материалните 
факти на индивидуален случай чрез процеса на събиране, 
проверка и сравнение на наличните доказателства.

Модулът изхожда от разбирането, че сходните случаи следва да 
се третират по сходен начин, справедливо и последователно. 
Той предоставя на участниците знанията, уменията и нагласите, 
необходими за прилагане на този структуриран подход на 
оценка на доказателства. Този тип подход може да сведе до 
минимум риска от субективност в отделните случаи.

участниците ще се запознаят с теоретичните аспекти 
и съответното законодателство от практическа гледна точка. 
Те ще имат възможност също така да учат като ги прилагат 
в конкретни сценарии. Модул „Оценка на доказателства“ 
е един от основните учебни модули, предназначени за 
служителите в областта на убежището. Заедно с модулите 
„Техники на интервюиране“ и „Включване“ той полага 
основите за придобиване на необходимите знания, умения 
и компетентности за изпълнението на задачите на служител 
в областта на убежището.

3 оценка на доказателства
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да прилагат структуриран метод на оценка на доказателства 
и да демонстрират това в добре обоснована оценка на 
достоверността;

• разглеждат факторите, които могат да доведат до 
нарушения.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

български, хърватски, чешки, датски, нидерландски, английски, 
фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, 
латвийски, литовски, норвежки, полски, португалски, румънски, 
руски, словашки, словенски, испански, турски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2015 г.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул е предназначен за развитие на необходимите 
умения, знания и компетентности за ранно идентифициране 
и интервюиране на уязвими лица. Модулът предоставя 
информация относно уязвимите страни, психически и физически 
увреждания, заболявания и травматични преживявания, както 
и съвети за справяне с трудни ситуации и задоволяване на 
потребностите на самия интервюиращ. Тези фактори оказват 
значително въздействие върху количеството и качеството на 
информацията, която кандидатът може да предостави по време 
на интервюто. Следователно, за служителите в областта на 
убежището е от решаващо значение да разполагат със знанията, 
уменията и нагласите, които са им необходими, за да определят 
и предприемат мерки за задоволяване на специалните 
процесуални потребности на такива кандидати.

Този модул за напреднали развива модула „Техники на 
интервюиране“. Той следва същата рамка на структурирано 
интервюиране, като същевременно подчертава специфичните 
елементи, които трябва да се вземат под внимание при 
интервюиране на кандидат със специални потребности.

4 интервюиране на лица в уязвимо 
положение
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще 
придобият следните знания, умения и компетентности:

• да поставят интервюто с уязвимо лице в правния, 
процедурния и социалния контекст, който засяга кандидата 
и интервюиращия;

• да определят специалните процесуални потребности 
и възможното им въздействие върху молбата за 
международна закрила;

• да прилагат подходящ подход за постигане на 
приемственост, провеждане на интервюта с уязвим 
кандидат и улесняване на разкриването на информация от 
него.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

30—40 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: април 2018 г.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището с опит в интервюирането 
на кандидати за международна закрила

Резюме на 
съдържанието

Децата поначало са уязвими поради своята незрялост, 
зависимост и потребности, свързани с развитието. Целта на 
модула на EASO „Интервюиране на деца“ е да помага на 
участниците да придобият нужните знания, умения и нагласи, 
за да могат да проведат професионално, ефективно лично 
интервю с дете, което е подало молба за международна 
закрила.

чрез този модул участниците ще придобият знания относно 
стадиите на развитие на децата, правните и процедурните 
гаранции за деца в процедурата за международна закрила 
и специфични за децата техники на интервюиране. участниците 
ще научат също и как да оценяват зрелостта на детето преди 
и по време на интервюто, за да го адаптират спрямо зрелостта 
и конкретното положение на всяко дете.

По време на модула се обръща специално внимание на 
принципа на най-добрия интерес на детето.

5 интервюиране на деца
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да провеждат ефективно интервю с дете в контекста на 
международна закрила при зачитане на най-добрите 
интереси на детето;

• да оценяват зрелостта на детето както преди, така и по 
време на интервюто;

• да адаптират интервюто спрямо зрелостта и конкретното 
положение на това дете.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

25—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: април 2018 г.
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основна целева 
група

опитни служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул има за цел да повиши знанията и осведомеността 
по въпроси, свързани с пола, половата идентичност 
и сексуалната ориентация. участниците ще се научат как да 
прилагат придобитите чрез този модул умения, за да вземат 
под внимание такива въпроси при обработване на свързаните 
искания.

Модулът дава преглед на развитието на стандартите, като 
същевременно разглежда начина, по който тези стандарти 
оказват влияние както на служителите в областта на убежището, 
така и на кандидатите при оценяване на случаи за международна 
закрила. участниците ще усвоят знания относно нарушенията 
на правата на човека, свързани с пола, половата идентичност 
и сексуалната ориентация. Представена е и правната рамка при 
обработване на искане, свързано с пол, полова идентичност и/
или сексуална ориентация.

освен това модулът има за цел също да осигури практически 
подход, който ще даде възможност на участниците да се научат 
как да създават и провеждат интервю с цел да подпомогнат 
разкриването на въпроси, свързани с пола, половата 
идентичност и сексуалната ориентация.

6 Пол, полова идентичност 
и сексуална ориентация
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и накрая, модулът гарантира рамка за провеждане на оценка на 
доказателства, при която пълноценно се вземат под внимание 
особеностите на пола и/или свързаните с половата идентичност 
и сексуалната ориентация искания.

Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да обяснят по какъв начин опитите и нагласите към пола, 
половата идентичност и сексуалната ориентация повлияват 
начина, по който се обработват исканията за международна 
закрила;

• да откриват факторите, свързани с пола, половата 
идентичност и сексуалната ориентация, когато обработват 
искане за международна закрила;

• да прилагат подходящ подход спрямо пола, половата 
идентичност и сексуалната ориентация, когато обработват 
искане за международна закрила.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, фински, немски, словенски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2015 г.
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основна целева 
група

Всички свързани служители, които е вероятно да влязат 
в контакт с жертви или потенциални жертви на трафика на хора

Резюме на 
съдържанието

Модулът относно „Трафик на хора“ е съставен от две нива.

Първото ниво има за цел да се повиши осведомеността сред 
длъжностни лица, които могат да се срещнат с жертва или 
потенциална жертва на трафик. Целта му е да предостави на 
участниците знания и умения да идентифицират потенциални 
жертви на трафик и да могат да намерят правилния подход при 
първоначалната среща.

Второто ниво е предназначено специално за жертви на 
трафик, които може да се нуждаят от международна закрила. 
В него се обяснява как да се подготви и проведе интервю за 
предоставяне на убежище с жертва или потенциална жертва на 
трафик и какъв подход да се приеме при вземане на решение 
при искане за закрила от такива лица.

Съгласно Директивата за борба с трафика на хора 
(Директива 2011/36/ЕС) държавите членки трябва да насърчават 
редовното обучение на длъжностни лица, които е вероятно да 
се срещнат с жертви или потенциални жертви на трафик на хора. 
Този модул има за цел също да подпомогне държавите членки 
в изпълнението на техните правни задължения в тази връзка.

7 Трафик на хора
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

Ниво 1

• да откриват признаци за трафик на хора в хода на техните 
професионални задължения;

• да обяснят по какъв начин да бъде намерен правилен 
подход при първоначалната среща с жертва или 
потенциална жертва на трафик на хора;

Ниво 2

• да обяснят по какъв начин се подготвя и провежда интервю 
за предоставяне на убежище с жертва или потенциална 
жертва на трафик на хора;

• да обяснят по какъв начин може да се подходи към процеса 
по вземане на решения в искане за закрила, свързано 
с жертва или потенциална жертва на трафик на хора.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

Ниво 1: 8—10 часа
Ниво 2: 8—10 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

Ниво 1: 1 ден
Ниво 2: 1 ден

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2017 г.



26 —  КаТаЛог За обучЕНиЕ На EASO

основна целева 
група

опитни служители в областта на убежището и вземащи решения 
лица

Резюме на 
съдържанието

Този модул произхожда от модула „Включване“. Той акцентира 
върху по-сложните аспекти на условията за предоставяне на 
статут на международна закрила във връзка с действия на 
преследване, основания за преследване, тежки посегателства 
(субсидиарна закрила) и закрила от преследване или тежки 
посегателства.

участниците ще направят критична оценка на своята работа 
в контекста на практиката и свързаната с оЕСу юриспруденция на 
държавите членки, като същевременно прилагат заключенията 
на Съда на Европейския съюз (Съд на ЕС) и Европейския съд по 
правата на човека.

освен това участниците ще се научат как да прилагат метод 
за тълкуване на правото на ЕС и правото в областта на 
международната закрила при липсата на насоки от Съда на 
ЕС, когато срещат сложни за тълкуване въпроси, свързани 
с условията за предоставяне на статут на международна 
закрила.

След завършване на този модул участниците следва да могат 
да предоставят структурирани и подробни насоки на своите 
колеги по сложни тълкувателни въпроси във връзка с условията 
за предоставяне на статут на международна закрила.

8 Включване за напреднали
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да оценяват критично собствената си работа в контекста 
на практиките на различните държави членки и свързаната 
с оЕСу юриспруденция;

• да прилагат заключенията, извлечени от европейската 
юриспруденция — главно от практиката на Съда на 
Европейския съюз (Съд на ЕС) и от практиката на Европейския 
съд по правата на човека (ЕСПч) — в собствената си работа;

• да разрешават сложни за тълкуване въпроси, свързани 
с условията за предоставяне на статут на международна 
закрила в съответствие с метода на Съда на ЕС на тълкуване 
на правото на ЕС, при липсата на преки насоки от Съда на 
ЕС;

• да предоставят структурирани и подробни насоки на 
своите колеги по сложни тълкувателни въпроси във връзка 
с условията за предоставяне на статут на международна 
закрила.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2—2,5 дни (ориентировъчно)

Налични езикови 
версии

английски, немски, руски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2017 г.
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основна целева 
група

Специалисти в сферата на убежището, които са в пряк 
контакт с кандидати за международна закрила в контекста на 
приемането

Резюме на 
съдържанието

Този модул е предназначен да обхваща необходимото базово 
обучение за органите по приемането, както е предвидено 
в директивата относно условията за приемането.

По време на този модул за обучение участниците ще научат за 
международните и европейските исторически развития и за 
правния контекст, в който са създадени настоящите условия на 
приемане. участниците ще се запознаят с различните етапи на 
процеса на прием, включително определянето на възможни 
специални потребности за приемане на кандидатите за 
международна закрила, работата с уязвими групи и въпроса, 
свързан с психичното здраве в контекста на приемането. 
и накрая, в модула се представя ролята на служителя по 
приемането, както и широк набор от умения, които могат 
да бъдат от полза във всекидневната работа. Тези умения 
включват определяне на професионални граници, общуване 
в междукултурна среда, работа със заинтересовани страни 
и управление на конфликти.

9 Приемане
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да разбират и обясняват правната и организационната 
рамка за приемането на кандидати за международна 
закрила (разбиране, практически умения);

• да прилагат на практика Директивата за приемането 
(знания, практически умения);

• да определят както специални потребности за приемане, 
така и потребности от психосоциална подкрепа в процеса 
по приемане, и да предоставят подходящи отговори 
(знания, разбиране, мислене и практически умения).

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

15—20 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, гръцки, словашки

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2015 г.
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основна целева 
група

Длъжностни лица, работещи в звена „Дъблин“

Резюме на 
съдържанието

Този модул предоставя на участниците необходимите 
умения и знания за прилагане на Регламента от Дъблин ІІІ 
в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на 
убежището и при пълно зачитане на международните правни 
инструменти в областта на правата на човека. участниците ще 
имат възможност също да се запознаят със системата „Евродак“ 
и с електронната мрежа DubliNet.

Тъй като модулът относно Регламента от Дъблин ІІІ е модул за 
напреднали, на участниците се препоръчва първо да преминат 
модул „Обща европейска система за убежище“ (оЕСу) и модул 
„Основни права и международна закрила в ЕС“ (оПМЗЕС).

10 Регламент от Дъблин ІІІ
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да разбират и обясняват основната функция и обхвата на 
системата от Дъблин;

• да разбират и прилагат правилата и процедурите от 
Регламента от Дъблин III;

• да разбират и използват наличните инструменти по линия 
на Регламента от Дъблин III (напр. Евродак, Визовата 
информационна система (ВиС), DubliNET).

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—25 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, немски, румънски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: юни 2016 г.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището и полицейски служители

Резюме на 
съдържанието

Този модул предоставя насоки, които служителите в областта 
на убежището могат да следват. Той предоставя на участниците 
знания и практически примери за общи принципи, гаранции 
и задължения от страна както на кандидатите, така и на 
националните администратори. В този модул участниците 
ще намерят подробно обяснение на въпроси като достъп 
до процедурата, допустимост, право на правна помощ 
и представителство, взимане на решение, ефективни правни 
средства за защита или специални процедури.

11 Директива за процедурите 
за убежище
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да описват контекста, в който е приета Директивата за 
процедурите за убежище, нейния обхват и цели;

• да определят и разграничават между различните свързани 
органи и техните роли;

• да определят и обясняват различните свързани процедури;

• да прилагат разпоредбите на директивата към всички 
кандидати, включително и тези с различни потребности.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

25—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

1 ден

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2015 г.
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12 информацията за държавата на 
произход

основна целева 
група

изследователи в областта на иДП

Резюме на 
съдържанието

В този модул се определя ролята на информацията за държавата 
на произход (иДП) в процедури за международна закрила и са 
представени стандарти за качество за този вид изследвания. 
Той предоставя информация за начина на разработване на 
въпроси, свързани с познаването и оценяването на източници, 
практически умения за изследвания и окончателното 
представяне на резултатите от изследванията.

иДП се отнася до информация относно държавата на 
произход, на преминаване или на предишното обичайно 
местопребиваване на кандидата. Тази информация се използва 
за определяне дали кандидатът отговаря на условията за 
определяне на статут на бежанец или за субсидиарна закрила. 
Това обхваща широк набор от информация, като например 
правна рамка, случаи, свързани с правата на човека, културни 
и обществени нагласи, политически контекст, география, 
хуманитарни условия или състоянието на сигурността. иДП 
може да послужи също като основа за развитие на политиката.
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да намират от надеждни източници и оценяват свързана, 
точна и балансирана информация относно държавите на 
произход;

• да представят информация по прозрачен и проследим 
начин;

• да извършват контрол на качеството според критериите за 
качество.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, унгарски, италиански

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2014 г., следващата актуализация 
предстои през 2019 г.
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основна целева 
група

Служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

В рамките на този модул служителите в областта на убежището 
могат да получат специализирано обучение по оценка 
и прилагане на основанията за изключване съгласно член 1, 
раздели D, E и F от Женевската конвенция от 1951 г., които са 
отразени и в Директивата на ЕС относно признаването.

освен това участниците научават как се влияе прилагането 
на основанията за изключване от международното право, 
вътрешното законодателство, политиките и оперативната 
практика, вътрешната и международната съдебна практика 
(например практиката на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека), Насоките на ВКбооН 
и насоки на други значими организации и автори.

участниците придобиват знания и умения за стриктно, макар 
и ограничено прилагане на приложимите правни разпоредби 
при отчитане на приложимия стандарт и тежест на доказване 
в случаи на изключване.

13 изключване
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да откриват случаи, които отговарят на условията за 
изключване, и да ги разглеждат по подходящ начин;

• да определят двата вида лица, които могат да бъдат 
изключвани, понеже вече се ползват от или отговарят на 
условията за международна закрива;

• да определят лица, които не заслужават закрила;

• да намират, тълкуват и прилагат правилно свързаните 
международни правни инструменти.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, немски, руски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: 2014 г.
Следващата актуализация предстои през 2019 г.
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14 Прекратяване на закрилата

основна целева 
група

Служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул предлага на служителите в областта на убежището 
възможност да специализират в прилагането на клаузите за отмяна 
и за преустановяване, както и в прилагането на процедурните 
гаранции. участниците научават също как да тълкуват условията, 
от които произтича прекратяване на закрилата съгласно 
Директивата на ЕС относно признаването. При завършване на 
този модул участниците ще притежават необходимите теоретични 
и практически познания за подготвяне и съставяне на решение по 
тази тема.

Резултат от 
обучението (общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да откриват случаи, които отговарят на условията за изключване, и да 
ги разглеждат по подходящ начин;

• да прилагат съответните процедури до края на закрилата.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължителност 
на присъственото 
занятие

1 ден

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: преди 2011 г.
Последна актуализация: септември 2018 г.
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15 Презаселване

основна целева 
група

1. Служители в областта на убежището (опитни) и служители 
в областта на презаселването (младши и опитни);

2. Служители в областта на културната ориентация;

3. Ръководители на мисии за подбор/мисии за културна 
ориентация.

Резюме на 
съдържанието

През последните пет години държавите членки все по-често 
използват презаселването като едно от устойчивите решения за 
проточилото се положение с бежанците. Целта на този модул 
е да се увеличат знанията на участниците относно успешното 
управление на различните етапи на процеса на презаселване. 
За да се постигне тази цел, съдържанието на модула обхваща 
ключови аспекти на процеса. Такива аспекти включват 
изготвянето и планирането на програмата за презаселване, 
договорености за подбор и договорености преди заминаване, 
както и предоставяне на услуги по прехвърляне и услуги след 
пристигане.
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да обяснят как протича успешният процес по презаселване;

• да определят предизвикателства в процеса по презаселване;

• да изготвят добре функциониращи дейности по 
презаселване.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2018 г.
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основна целева 
група

устни преводачи, работещи за националните органи в областта 
на убежището

В изключителни случаи този модул може да бъде отворен 
и за други заинтересовани страни, извършващи устен превод 
по време на националните процедури по предоставяне на 
убежище

Резюме на 
съдържанието

Този модул има за цел да подпомага устните преводачи 
в изпълнението на техните задачи, главно да улеснява процеса 
на комуникация между кандидатите за международна закрила 
и националните органи и други свързани заинтересовани 
страни по време на процедурата по предоставяне на убежище.

Като се имат предвид различните квалификации на устните 
преводачи, участващи в процедурите по предоставяне на 
убежище (вариращи от квалифицирани специалисти без опит 
в сферата на убежището до бивши лица, търсещи убежище, 
назначени поради това, че владеят по-слабо разпространени 
езици), той осигурява както общ преглед на контекста на 
убежището от перспективата на устните преводачи, така 
и основните техники на устен превод, необходими в процеса на 
убежището.

Този модул за обучение съдържа само онлайн компонент; по 
искане на държавите членки обаче може да се организира 
присъствено занятие.

16 устен превод в контекста на 
международната закрила
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да описват и обясняват общия контекст и процедури 
в областта на убежището;

• да предоставят обяснение на ролята на устния преводач 
в общ контекст, както и в рамките на процедурата по 
предоставяне на убежище;

• да илюстрират по какъв начин се прилагат принципите 
и необходимите умения за устен превод в общ контекст и в 
контекста на убежището.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

20—25 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни (по искане на държавите членки)

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2018 г.
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основна целева 
група

Ръководители, отговарящи за персонала, работещ по свързани 
с убежището въпроси

Резюме на 
съдържанието

обучението по модула за ръководители засяга различни 
аспекти, свързани с текущите задължения на административните 
ръководители, работещи в областта на международната 
закрила. Целта на модула, който обхваща както теоретични, така 
и практически знания, е да подпомогне участниците да развият 
своите компетентности, за да гарантират, че ръководените от 
тях звена работят при спазване на високи стандарти за качество, 
ефективно и в съответствие с международните и европейските 
правни изисквания.

Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на модула участниците ще разполагат 
с инструментите за справяне с ръководни и управленски 
предизвикателства в сферата на международната закрила.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

15—20 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни

Налични езикови 
версии

английски, румънски, руски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2014 г.

актуализация предстои през 2019 г.

17 Модул за ръководители
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основна целева 
група

Този модул е насочен към специалисти в процедурата по 
предоставяне на убежище и в сферата на приемането. Модулът 
е от полза също и за граничните служители и лицата, вземащи 
политически решения. Ползи от обучението могат да извлекат 
както опитни, така и новоназначени служители.

Резюме на 
съдържанието

В този модул основните права се разглеждат в контекста 
на процедурата по предоставяне на убежище. Хартата на 
основните права на ЕС е в основата на този учебен курс. 
Съответните разпоредби на хартата се представят и обясняват 
на участниците в рамките на последователните етапи на 
процедурите за предоставяне на убежище и прием. Те се 
представят както от правна, така и от практическа гледна точка 
с ясен акцент върху най-новите развития, като например тези, 
разгледани в съответната съдебна практика на Съда на ЕС. 
Модулът е разработен в тясно сътрудничество между EASO, FRA 
и FRONTEX и е на разположение за общо използване от тези 
агенции.

18 основни права и международна 
закрила в ЕС
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да опишат и обяснят основните права и принципи и тяхното 
значение в контекста на международната закрила в ЕС;

• да опишат понятието „международна закрила“;

• да обяснят основните международни и европейски 
инструменти във връзка с основните права 
и международната закрила със специален акцент върху 
хартата на ЕС;

• да обяснят практическото значение на Хартата на основните 
права на ЕС и нейната взаимовръзка с други инструменти 
в областта на правата на човека;

• да прилагат принципите и инструментите на основните 
права и международната закрила във връзка с достъпа до 
територията, процедурата по предоставяне на убежище, 
съдържанието на международната закрила и връщането;

• да прилагат хартата на ЕС към лица, за които е установено 
или е възможно да бъде установено, че се нуждаят от 
международна закрила, както и към лица, за които се 
прилагат процедури за връщане;

• да улесняват и насърчават прилагането на основните права 
в процедурата за предоставяне на убежище (включително 
достъп до територията) и процедурата за връщане.

Налични езикови 
версии

английски

Продължител-
ност на онлайн 
обучението

25—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни 

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2016 г.
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19 обща европейска система за 
убежище

основна целева 
група

Всички лица, работещи в сферата на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул предоставя на участниците преглед на общата 
европейска система за убежище, на начина, по който 
е разработена и се е развила, както и перспективи за 
бъдещото ѝ развитие. В него се разглеждат целите, довели до 
съществуването на оЕСу, и по какъв начин целите насочват 
изпълнението на оЕСу. В модула се проучват съответните 
правни инструменти, съдебната практика, инструментите 
и ресурсите, които лицата, работещи в сферата на убежището 
считат за полезни в ежедневната им работа. чрез повишаване 
на осведомеността сред специалистите в сферата на убежището 
неговата цел е да подпомогне развитието на общо разбиране за 
тяхната роля като основните участници в изпълнението на оЕСу.

©
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да определят целите и стойностите в основата на развитието 
на оЕСу;

• да се позовават на съответните правни актове, съдебна 
практика, инструменти и ресурси за прилагане на оСЕу;

• да обясняват нуждата от извършване на реформа на оЕСу.

Налични езикови 
версии

английски

Продължител-
ност на онлайн 
обучението

25—30 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

2 дни 

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2016 г./актуализиран: 2018 г.
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20 Въведение в международната 
закрила

основна целева 
група

Новоназначени служители в областта на убежището

Резюме на 
съдържанието

Този модул има за цел да послужи за въведение в сферата 
на международната закрила. учебният материал съдържа 
описание на основните правни инструменти и терминологията 
във връзка с предоставянето на убежище и съдържа кратък 
преглед на основните стъпки на процедурата за предоставяне 
на убежище. участниците в този модул ще придобият 
съществените основни знания, необходими за работа в областта 
на международната закрила.

Този модул обаче е за начинаещи и ще бъде необходимо 
допълнително обучение, за да могат държавите членки да 
изпълнят изискванията на законодателството на ЕС в областта 
на убежището към обучението, и по-конкретно по основните 
модули на ЕаSO, определени за целевата група.

©
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• да разбират значението на правото на убежище и принципа 
на забрана на връщането;

• да обяснят понятието „международна закрила“, 
произхождащо от достиженията на правото на ЕС;

• да обяснят основните етапи на процедурата по предоставяне 
на убежище и да определят ролята в тази процедура на 
служителя в областта на убежището;

• да покажат основно разбиране на критериите за 
допустимост, както и основно разбиране на оценката на 
доказателства;

• да определят учебните материали и практическите насоки 
на EASO, които са на разположение за продължаващо 
обучение.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

8—10 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

1 ден

Налични езикови 
версии

английски

Създаване/
последна 
актуализация

Създаден: 2016 г.
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21 Въведение в дидактиката

©
 iStock.com

/nd3000

основна целева 
група

бъдещи обучители в модулите за обучение на EASO

Резюме на 
съдържанието

Целта на този модул е да подготви участниците в занятията на 
EASO за обучение на обучителите, така че чрез модулите на 
EASO те да могат да станат национални обучители. За целта 
очакваният резултат от обучението чрез онлайн модула е: 
първо, участниците да могат да подготвят подходящо обучение 
в зависимост от аудиторията, като се прилагат различни 
методологии и принципи; второ, да се приложат точните 
методи, чрез които обучителите да могат да намерят правилния 
подход спрямо потенциалните специфични проблеми по 
време на обучението. Присъствената програма ще акцентира 
върху практическо занятие, в което участниците ще имат 
възможността да практикуват по конкретна тема от модула.
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Резултат от 
обучението 
(общ)

При успешно завършване на този модул участниците ще могат:

• ефективно да насочват вашите участници през етапа на 
електронно обучение на модул на EASO;

• да организират присъствено занятие на модул на EASO;

• да определят стратегии за преодоляване на различни 
предизвикателства, които можете да срещнете в качеството 
си на обучител.

Необходимо 
време за онлайн 
обучение

7—12 часа

Продължител-
ност на присъст-
веното занятие

1 ден

Налични езикови 
версии

английски, руски

Създаване/
последна 
актуализация

2016 г.
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оперативно обучение на EASO

Оперативното обучение на EASO е изготвено въз основа на член 6 (Подкрепа 
за обучение) от Регламента за EASO (1) под формата на специализирано 
обучение, предоставяно на експерти, които са част от резерва от експерти за 
намеса в областта на убежището. Както е предвидено в член 6, обучението 
следва да бъде свързано със задълженията и функциите на експертите. 
обучението е включено и като една от мерките в оперативните планове на 
EASO, които са подписани с държавите членки, чиито системи в областта 
на убежището са подложени на особен натиск.

Първоначално изпълнявано като форма на подкрепа в рамките на подход 
на „горещите точки“ на ЕС и на схемата на ЕС за преместване съгласно 
Европейската програма за миграцията от май 2015 г. (2), Оперативното 
обучение на EASO е предмет на постоянно развитие и адаптиране 
в зависимост от нуждите на място и променящия се оперативен контекст.

Като се има предвид оперативният характер на занятията, форматът 
на оперативните обучения се състои главно от присъствени занятия 

(1) Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за създаване 
на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.

(2) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите — Европейска програма за миграцията, брюксел, 13.5.2015 г., 
COM(2015) 240 final.

©
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и акцентира до голяма степен върху практически упражнения. 
Продължителността на присъствените занятия варира между един и пет 
дни (средно), а занятията се провеждат от вътрешни обучаващи лица на 
EASO, експерти от държавите членки и външни експерти с богат опит по 
конкретните теми. Присъствените занятия се организират на мястото на 
операциите на EASO. Представители на националните местни органи, както 
и на международните органи/органите на ЕС, които участват в операцията, 
често вземат участие в оперативните обучения като обучители или лектори. 
Разширените програми за обучение включват и елемент на електронно 
обучение.

Досега оперативно обучение е предоставяно под формата на специфична 
програма за обучение или като специализирано занятие за обучение 
в отговор на конкретно запитване.

EASO е разработила редица програми за обучение в отговор на някои 
повтарящи се нужди от обучение на място, както и в контекста на 
конкретни операции. Тези програми за обучение се изпълняват в рамките 
на операциите на EASO, но може да се изпълняват и при индивидуални 
искания, получени от държавите членки, които нямат подписан оперативен 
план с EASO.

Програмите за оперативно обучение на EASO се състоят от тематични 
обучения, свързани със задачи, изпълнявани на място, както и в 
оперативния контекст. оперативните програми обикновено са допълвани 
от набор материали за обучение, като например наръчника за обучители 
и наръчника за обучение. Материалите за обучение се разработват от 
представители на държавите членки, както и от външни експерти със 
задълбочени познания и опит по въпросните теми.

изпълняваните в момента програми за обучение на EASO са изброени по-
долу:

• оперативно обучение за експерти, разположени от EASO в държавите 
членки

• Разширена програма за обучение за младши интервюисти
• Разширена програма за обучение за експерти по въпросите на 

уязвимостта
• оперативно обучение по достъпа до процедурата по предоставяне на 

убежище
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• оперативно обучение по регистрацията на кандидати за международна 
закрила

• оперативно обучение по Регламента от Дъблин III
• оперативно обучение по приема
• оперативно обучение за ръководители на екипи
• оперативно обучение по устния превод в контекста на международната 

закрила
• оперативно обучение по наставничеството
• Друго оперативно обучение на EASO (специализирани занятия за 

обучение)

1. оперативно обучение за експерти, разположени от EASO 
в държавите членки

оперативното обучение на EASO за разположени експерти е предназначено 
за длъжностни лица от държавите — членки на ЕС+, разположени 
в операции на EASO. В зависимост от задачите на разположените експерти 
оперативното обучение предлага тематични присъствени занятия, 
включително практически изследвания на случай. Занятията варират 
в зависимост от работата, която разположените експерти може да 
извършват, и може да обхващат теми, като например:

• опреснителни занятия по Включване, техники на интервюиране, 
оценка на доказателства (като опреснителни занятия на основните 
модули от учебния план на EASO);

• Национални процедури 
и процеси по предоставяне 
на убежище;
• Стандартни оперативни 
процедури и шаблони, 
които се използват 
в рамките на операцията;
• оценка на уязвимостта;
• Дъблинска процедура;
• информация за 
държавата на произход;©

 EASO
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• изключване;
• Трафик на хора.
Продължителността на тези обучения варира от два до три дни.

2. Разширена програма за обучение за младши интервюисти

Тази обширна програма за 
обучение е разработена 
за подготовка на младши 
интервюисти, които ще 
бъдат разполагани в под-
крепа на националните 
органи, провеждащи про-
цедурата по предоставяне 
на убежище.

Програмата за обучение 
е съставена от различни 
етапи:

• Етап 1 — основни модули от учебния план на EASO (онлайн + 
присъствени, обща продължителност от три седмици)
Младшите интервюисти преминават трите основни модула на учебния 
план на EASO: Включване, Техники на интервюиране и Оценка на 
доказателства. Тези модули са определени като основни, за да може 
всеки интервюист да може да бъде ефективен и да може да изпълнява 
своите задачи в съответствие със стандартите на достиженията на 
правото на ЕС. Всеки модул е съставен от онлайн част и присъствено 
занятие. За всеки модул участниците имат три дни онлайн обучение 
(около 20—25 часа) и два часа присъствени занятия.

• Етап 2 — Оперативно обучение (присъствено занятие, продължителност 
от три дни)
оперативното обучение за младши интервюисти се състои от 
присъствени занятия по специфични теми. Те се избират въз основа на 
вида подкрепа, предоставяна от EASO на националните органи, и въз 
основа на задачите на интервюистите. Занятията може да обхващат теми, 
като например идентифициране на уязвими кандидати, трафик на хора, 
определяне на потенциални случаи съгласно Регламента от Дъблин, 

©
 EASO
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информация за държавата на произход и изключване. Тематичните 
занятия включват практически упражнения, като например изследвания 
на случай и посещения на работното място. оперативното обучение за 
младши интервюисти включва също и занятия относно националния 
контекст на разполагането на интервюистите, както и относно 
инструментите и шаблоните, използвани в операциите. Тези конкретни 
занятия се провеждат главно от EASO, от националните органи и от други 
заинтересовани страни, участващи в същата операция.

• Етап 3 — наставничество на работното място (незадължителен, 
продължителност от две седмици)
Наставничеството на работното място, което за предпочитане се 
провежда на мястото на разполагането, е разпределено в следните 
етапи:

 – младшите интервюисти съпровождат опитните служители в областта 
на убежището при изпълнение на задълженията им, като постепенно 
започват да изпълняват сами техните задачи с подкрепата на опитните 
експерти;

 – работата на новоразположените/новоназначените интервюисти 
подлежи на преглед и обсъждане с наставниците от EASO. Този етап 
включва и партньорска проверка.

3. Разширена програма за обучение за експерти 
по въпросите на уязвимостта

Тази програма за обучение 
е предназначена за 
експерти, разположени 
в операции на EASO, които 
отговарят за извършване 
на оценки на уязвимостта. 
Те осигуряват и насоки за 
интервюиращите от EASO 
относно определяне на 
уязвими страни.

Програмата за обучение 
се състои от следните 
етапи:

©
 EASO



КаТаЛог За обучЕНиЕ На EASO — 57

• Етап 1 — модули от учебния план на EASO относно Интервюиране на 
уязвими кандидати (ИВК), пола, половата идентичност и сексуалната 
ориентация (онлайн + присъствени, обща продължителност от две 
седмици)
Разположените от EASO експерти преминават модулите на учебния 
план на EASO относно Интервюиране на уязвими кандидати (ИВК) 
и относно Пол, полова идентичност и сексуална ориентация. Модулът 
относно иВК предоставя на участниците в обучението специфичните 
елементи, които трябва да се вземат под внимание в интервюирането 
на кандидат със специални нужди, както и задълбочени познания 
относно уязвимостта, психическите и физическите увреждания. В него 
участниците в обучението се учат и как да подхождат в трудни ситуации. 
Модулът „Пол, полова идентичност и сексуална ориентация“ 
повишава осведомеността и предоставя на участниците в обучението 
необходимите знания и умения за разглеждане и оценяване на молби 
въз основа на въпроси, свързани с пола и/или половата идентичност 
и сексуалната ориентация. За всеки модул участниците имат три дни 
онлайн обучение (около 20—25 часа) и два часа присъствено занятие.

• Етап 2 — Оперативно обучение (присъствено занятие, продължителност 
от четири—пет дни)
оперативното обучение за експерти по въпросите на уязвимостта се 
състои от присъствени занятия по специфични теми, които се избират 
въз основа на вида подкрепа, предоставяна от EASO на националните 
органи, и въз основа на задачите на експертите, като например 
интервюиране на деца и трафик на хора. В оперативното обучение за 
експерти по въпросите на уязвимостта са предвидени и занятия относно 
националната процедура във връзка с уязвимостта както и относно 
инструментите и шаблоните, използвани в операцията.

• Етап 3 — наставничество на работното място (продължителност от шест 
седмици)
Понастоящем се изпълнява за експерти по въпросите на уязвимостта, 
разположени в горещите точки в гърция. Включва:

 – съпровождане на опитни служители в областта на убежището при 
изпълнение на задълженията им, свързани с оценката на уязвимостта, 
след което постепенно преминаване към самостоятелно изпълнение 
на тези задачи с подкрепата на опитните експерти;
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 – преглед на извършената работа от експертите по въпросите на 
уязвимостта и обсъждане с наставниците от ЕаСо. Този етап включва 
и партньорска проверка.

4. оперативно обучение по достъпа до процедурата 
по предоставяне на убежище

Това оперативно обу-
чение е предназначено 
за служители, осъщест-
вяващи първи контакт, 
включително полицията, 
граничните служители, 
имиграционните органи 
и служителите на места-
та за задържане, които 
имат важна роля за га-
рантиране на достъпа до 
международна закрила. 
Продължителността на 
обучението е 1—2 дни.

оперативното обучение осигурява въведение в международната закрила 
от гледната точка на служителите, осъществяващи първи контакт, 
включително основните права, свързани пряко с достъпа до процедурата 
по предоставяне на убежище (като например правото на живот, забраната 
за връщане, правото на убежище, забраната за колективно експулсиране) 
и правната рамка на ЕС относно международната закрила с акцент върху 
достъпа до процедурата по предоставяне на убежище. обучението включва 
тематични сесии с практически упражнения, насочени към определянето 
на лица, които може да се нуждаят от международна закрила, определяне 
на признаци за уязвимост; трафик на хора и комуникиране на техники 
за предоставяне на информация на лица, които може да се нуждаят 
от международна закрила. Крайната цел на програмата за обучение 
са подготвени служители, осъществяващи първи контакт, да прилагат 
необходимите механизми за насочване на лицата, които може да се 
нуждаят от международна закрила, към компетентния национален орган 
в областта на убежището.
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5. оперативно обучение по регистрацията на кандидати 
за международна закрила

Това оперативно обу-
чение е насочено към 
служители, работещи 
в сферата на регистра-
цията на кандидати за 
международна закрила, 
и се състои от присъстве-
ни занятия с практически 
упражнения. В зависи-
мост от нуждите на мяс-
то обучението може да 
бъде с продължителност 
от 1 или 2 дни.

На първо място обучението има за цел да предостави на служителите по 
регистрацията необходимата информация, свързана с правната рамка на 
ЕС, тоест преглед на общата европейска система за убежище с акцент върху 
достъпа до процедурата по предоставяне на убежище и върху значението 
на основните права (и по-специално забраната за връщане и правото 
на убежище) в процеса по регистрация. Второ, програмата за обучение 
включва тематични сесии с практически обучения с цел служителите по 
регистрацията да бъдат добре подготвени за своите задачи и за да се 
гарантира, че са зачетени всички права и задължения на кандидата за 
международна закрила. Тези занятия са съсредоточени върху теми, като 
например техники за комуникация, определяне на уязвими кандидати 
(включително непридружени непълнолетни лица и жертви на трафик 
на хора), определяне на потенциални случаи по Регламента от Дъблин 
и информация за държавата на произход. и накрая, програмата за обучение 
включва занятие относно националната процедура за регистрация на 
кандидати за международна закрила, както и практически упражнения 
с инструментите, шаблоните и платформите, използвани за регистрация 
на кандидати за международна закрила на национално равнище.
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6. оперативно обучение по Регламента от Дъблин III

Въз основа на модула от 
учебния план на EASO 
относно Регламента от 
Дъблин ІІІ оперативното 
обучение е предназна-
чено за националните  
органи, извършващи Дъб-
линската процедура, от  
различни гледни точки — 
например служители от 
звена „Дъблин“, служи-
тели по регистрацията, 
служители в областта на 
убежището, служители 
по приемането, предста-

вители на местни институции (като например общини) — които може да 
работят с кандидати за международна закрила.

В зависимост от нуждата, както на целевата група, така и на място, 
оперативното обучение на Регламента от Дъблин ІІІ е предназначено 
да обхваща или една специфична част от процедурата по Регламента от 
Дъблин, като например определяне на потенциални случаи по Дъблин (а), 
или цялата процедура, определена в Регламента от Дъблин ІІІ (б).

а) оперативното обучение относно определянето на потенциални случаи 
по Дъблин (присъствено, продължителност от един ден) включва 
занятия с практически упражнения относно общия преглед на системата 
от Дъблин (процедура и практическо приложение, форми и срокове), 
показатели за определянето на потенциални случаи по Дъблин (въз 
основа на критерии за определяне на отговорността по системата от 
Дъблин), механизми на национално равнище за насочване по системата 
от Дъблин.

б) оперативното обучение по Регламента от Дъблин III (присъствено, 
продължителност от два дни) предоставя на участниците в обучението 
преглед на дъблинската процедура, от етапа на определяне до етапа на 
прехвърляне, и се състои от занятия за определяне на потенциалните 
случаи по Регламента от Дъблин III и механизма за насочване, 
прилагането на критериите за отговорност, процедурните правила 
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и инструменти. оперативното обучение включва също занятия относно 
националните практики на местно равнище, свързани с прилагането на 
Регламента от Дъблин ІІІ (механизми за насочване, шаблони).

7. оперативно обучение по приема

базирано на модула от 
учебния план на EASO от-
носно Приемането, това 
еднодневно оперативно 
обучение е предназначе-
но главно за служители-
те по приемането, както 
и за социални и меди-
цински работници, ра-
ботещи с кандидати за 
международна закрила. 
Програмата предоставя 
на участниците в обуче-
нието преглед на проце-
дурата на ЕС в областта 
на убежището и на стандартите на ЕС за приемане на кандидати за меж-
дународна закрила. има също и тематични сесии с практически упражне-
ния по специални потребности за приемане, психично здраве и уязвимост, 
професионално отношение, кодекс на поведение и междукултурна кому-
никация.

8. оперативно обучение за ръководители на екипи

За експертите от EASO, разположени като ръководители на екипи 
главно в рамките на операциите на EASO в гърция, е разработено 
специфично оперативно обучение. То се състои от присъствено занятие 
от приблизително два дни с теоретична част и практически упражнения. 
определени сегменти се засягат неколкократно по време на обученията 
и представляват основата за програмата за оперативно обучение за 
ръководители на екипи, като например сесии относно ръководни 
умения, качествена обратна информация и процедурни въпроси съгласно 
стандартните оперативни процедури. Съдържанието на тези сегменти се 
адаптира в зависимост от нуждите на място, от обратната информация от 

©
 EASO



62 —  КаТаЛог За обучЕНиЕ На EASO

участниците и от най-скорошните доклади с обратна информация относно 
качеството. В обучението може да бъдат включени и други сегменти 
въз основа на постоянните оценки на потребностите. Тези вариращи 
компоненти включват например сесии относно техники на интервюиране, 
оценка на доказателства, уязвимост и изключване.

9. оперативно обучение по устния превод в контекста на 
международната закрила

оперативното обучение на EASO относно устен превод в контекста на 
международната закрила има за цел да подкрепи устните преводачи, 
разположени в операции на EASO, при изпълнение на ролята им 
в процедурата по предоставяне на убежище, а именно да оценяват 
процеса на комуникация между граждани на трети държави или лица без 
гражданство и националните длъжностни лица/разположените експерти 
от EASO в съответствие със стандартите на достиженията на правото на 
ЕС в областта на убежището. обучението се предоставя под формата на 
присъствени занятия с практически упражнения в рамките на 1—1,5 дни. 
В обучението са включени следните теми:

• Законодателна рамка на ЕС в областта на убежището;
• общи и специфични аспекти на устния превод в контекста на убежището;
• Ролята и кодекса на поведение на устния преводач в процедурата по 

предоставяне на убежище;
• устен превод в специфични условия, свързани с убежището (лично 

интервю, предоставяне на информация, устен превод за лица със 
специални нужди, устен превод на групи).

10. оперативно обучение по наставничеството

Поради нуждата от наставничество на експертите, работещи на място, 
понастоящем EASO разработва програма за обучение в областта на 
наставничеството. За да даде на наставниците максимална гъвкавост 
при разработване и провеждане на занятията им, обучението няма за 
цел да представя на наставниците фиксиран модел на наставничество. 
Вместо това целта е те да получат техники и инструменти, от които да 
могат да избират според нуждите си. обучението обхваща елементи, като 
например:
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• Как се постига приемственост с участниците;
• Техники на продуктивна обратна информация;
• Как се реагира на „трудни“ ситуации, свързани с наставничеството;
• Как се улесняват групови дискусии;
• Как се улесняват партньорски проверки;
• Как се изгражда стратегия за наставничество и др.

11. Друго оперативно обучение на EASO (специализирани 
занятия за обучение)

оперативното обучение може да се организира и ad hoc и да се отнася 
до конкретна нужда на място, която не може да се разреши в рамките 
на съществуващите програми за обучение. Такива занятия се основават 
на съществуващите материали за оперативно обучение и на модулите от 
учебния план на EASO. Много често те са специфични за всяка държава. 
Примерите за такива обучения биха могли да бъдат: обучение относно 
приема на непридружени непълнолетни лица и обучение за доброволни 
настойници — и двете се провеждат в италия.
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