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Ключови данни за 2012 г.

6019 участници

842 инструктори

112 курсове, семинари, 
конференции 
и онлайн семинари

93 % удовлетворение
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Работна програма на СЕPOL

Учебните дейности включват:

•	курсове,
•	семинари,
•	конференции,
•	онлайн	семинари,
•		модули	за	електронно	

обучение.

Освен това СЕPOL предоставя 
на държавите членки експерти 
по обучение по общите учебни 
програми и бази за виртуално 
знание за укрепване на 
общностите от практикуващи 
специалисти, с цел да 
бъде улеснен обменът на 
информация.

През 2012 г. СЕPOL организира 112 дейности, 
включително обучение вкъщи и онлайн.Този 
широк диапазон допринесе за това, СЕPOL да 
изпълни целта си неговата мрежа да действа като 
европейска платформа за образование в областта 
на правоприлагането на най-високо ниво на 
постиженията в световен мащаб.

В сравнение с предходните години броят на 
категориите бе намален, с оглед да бъдат 
осигурени повече прозрачност и устойчивост. 
За повечето категории СЕPOL намери също 
възможност да предложи портфейл от дейности, 
включващи дейности в класната стая (курсове, 
семинари и конференции), електронно обучение 
(онлайн семинари и модули за електронно 
обучение), общи учебни програми и Европейската 
програма за обмен на полицаи.

Работната програма за 2012 г. бе внимателно 
разработена от СЕPOL със съдействието на 
неговите заинтересовани страни. Като резултат 
през 2012 г. бяха осъществени много нови 
дейности, свързани главно с цикъла за изработване 
на европейски политики. В действителност през 
2012 г. почти една трета от всички дейности 
произтичаха от този цикъл за политики. Балансът 
между дейностите бе установен в съответствие 
с нуждите на държавите членки и другите 
заинтересовани страни, като например агенции на 
ЕС. Курсове, свързани с основните права и правата 
на човека, са включени като основен елемент 
на общата европейска култура в областта на 
правоприлагането.

Някои сфери на дейност претърпяха съществено 
развитие през 2012 г. Сред тях са електронното 
обучение и Европейската програма за обмен на 
полицаи, където имаше ръст както на участието, 
така и на броя на предлаганите дейности.

Като част от усилията си да предостави на 
държавите членки инструменти за обучение СЕPOL 
координира актуализации на шест от своите общи 
учебни програми. Освен това СЕPOL завърши 
разработването на наръчника за обучение SIRENE, 
който бе използван за дейности по обучение на 
обучаващите.

Общата удовлетвореност от дейностите на СЕPOL 
остава голяма — 93 % заявяват, че са много доволни 
или доволни от дейностите, в които са участвали.

Електронната мрежа на СЕPOL (e-Net) продължи 
да действа като платформа в помощ на ученето 
през целия живот. Броят на потребителите на e-Net 
нарасна значително след нейното създаване — от 
207 през 2007 г. до над 13 000 към края на 2012 г.



АКЦЕНТ ВЪРХУ ОБУЧЕНИЕТО

През 2012 г. СЕPOL осъществи 112 дейности по обучение и образование, 
организирани съвместно със и от рамкови партньори в държавите членки.

Обучение бе проведено в 12 категории на повече участници, отколкото 
в предходните години, като нивото на удовлетворение бе запазено над 90 %.

Електронно обучение

Електронното обучение дава възможност на 
СЕPOL да разшири достъпа до знание по ключови 
въпроси на сътрудничеството в областта на 
правоприлагането. След успешното начало през 
2011 г. ключова цел на работната програма за 
2012 г. беше да доразвие и засили предлаганото 
от СЕPOL електронно обучение в съответствие 
със стратегическата цел на агенцията да постигне 
и по-лесен достъп до системите за електронно 
обучение. Към края на 2012 г. предлаганото от 
СЕPOL електронно обучение се състоеше от онлайн 
модули, семинари по интернет и онлайн общности 
от практикуващи специалисти. В течение на 2012 г. 
повече участници се включиха в дейностите по 
електронно обучение, отколкото в дейностите 
в класна стая (3628 участници в електронното 
обучение спрямо 2098 участници в обучението 
в класна стая).
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Предлагани модули за електронно  
обучение

•	 Киберпрестъпност

•	 Европол

•	 Свързано с пола насилие

•	 Шенген

•	 Английски език за полицейски 
служители: Виртуална обиколка на 
полицейски участък

•	 Английски език за полицейски 
служители: Етика и предотвратяване на 
корупцията

•	 Договорът от Лисабон

•	 Съвместни екипи за разследване

•	 SIRENE

•	 Среда на познанието на Европейската 
програма за обмен на полицаи

•	 Подход на СЕPOL към образованието 
и обучението онлайн 

•	 Полицейска дейност за превенция на 
радикализацията и тероризма (CoPPRa)

Общности от практикуващи 
специалисти

СЕPOL поддържа следните платформи за 
общности от практикуващи специалисти:

•	 Платформа за оператори на SIRENE

•	 Платформа за преподаватели

•	 Платформа с бази на знания за 
полицейската дейност и достъп до 
интернет семинари на СЕPOL

•	 Платформа за национални звена за 
контакт

•	 Платформа за управители на мрежи

•	 Платформа за общи учебни програми

Изследвания и наука

СЕPOL е поел задължението да повишава профила 
на науката за полицейската дейност в Европа 
и да запълни празнината между оперативните 
полицейски действия и академичните изследвания 
и анализи. Като признание за нарастващата роля, 
която науката и изследванията трябва да имат 
в обучението, образованието и полицейските 
действия — включително в сътрудничеството 
в областта на правоприлагането — агенцията 
си постави стратегическата задача СЕPOL да 
бъде превърнат в база на знания в областта 
на правоприлагането, в която констатациите 
на най-новите научни изследвания се вземат 
предвид при стратегиите за полицейската дейност 
и изследователите са информирани за исканията на 
полицейските професионалисти в цяла Европа.

През 2012 г. бяха публикувани две издания на 
бюлетина за наука и изследвания на Колежа.Освен 
това домакин на десетата годишна конференция на 
Колежа за полицейски изследвания и наука беше 
École Nationale Supérieure de la Police с подкрепата 
на Испанското министерство на вътрешните работи, 
германската и австрийската полицейска академия 
и Интерпол, привличайки над 100 изследователи, 
учени, професионалисти и преподаватели.

Европейска програма за обмен на полицаи

Европейската програма за обмен на полицаи 
стартира през 2011 г. като четиригодишна пилотна 
програма за периода 2011—2014 г. Финансирани 
изцяло от бюджета на СЕPOL, през 2012 г. общо 

293 полицейски служители и експерти от 
25 държави членки и седем от източните държави 
от Европейската политика на добросъседство (ЕПД) 
и от Западните Балкани получиха възможност 
да участват в програмата. Общото участие 
в програмата през 2012 г. беше 92 %.

Програмата за обмен се състои от двустранен 
обмен между старши полицейски служители, 
експерти, инструктори и командири, както и от 
групови учебни посещения. Програмата изпълнява 
една от ключовите цели на СЕPOL, развивайки 
европейска култура на полицейската дейност, 
тъй като обменът е предпоставка за по-добро 
разбиране на различните култури, премахва 
пристрастията и руши бариерите.

Ключови факти

От 21 държави членки: От 12 държави членки: От 25 държави членки и 

160 участници в общата 
програма за обмен

18 участници в програмата 
за командири

7 седем държави от ЕПД  
и западните Балкани:

115 участници в 7 учебни посещения

92 %  удовлетворение
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Програма за обмен за 2012 г.: pазбивка по дейности



ОРГАНИЗАЦИОННИ 
ВЪПРОСИ
СЕPOL продължи своята програма за управление 
на промените, с цел да осигури опростено 
и ефективно управление, чиито най-важни 
резултати са по-малки разходи за управление 
и повече ресурси, предназначени за изпълнение 
на основната работа на агенцията.

Управление на ресурсите

Като недвусмислено признание за по-добрите 
резултати от дейността на СЕPOL през последните 
години на агенцията, през 2012 г. бяха дадени 
допълнителни щатни бройки, давайки ѝ възможност 
да създаде три звена, което засили допълнително 
нейния организационен капацитет.

Изпълнение и управление на бюджета

Оперативният бюджет на СЕPOL през 2012 г. беше 
8,45 милиона евро.

Поддържане и наблюдение на качеството

През 2012 г. в СЕPOL бяха извършени четири основни одита. При никой от тях 
не бяха посочени съществени констатации.

За трета година агенцията приложи балансираната си система на карта 
за оценка, свързвайки резултатите от дейността със стратегическите 
цели и изпълнението на многогодишния стратегически план за периода 
2010—2014 г. За 2012 г. бяха определени и редовно преразглеждани ключови 
показатели за ефективност, като отчети бяха представени на висшето 
ръководство и Управителния съвет на агенцията. В течение на 2012 г. повечето 
целеви показатели бяха успешно достигнати, което показа несъмнен напредък 
в сравнение с резултатите от 2011 г.

CEPOL House, Bramshill, Hook, 
Hampshire, RG27 0JW, UK. 
Tel: +44 (0)1256 6022668
www.cepol.europa.eu
info@cepol.europa.eu
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Ключови показатели  
за ефективност за 2012 г.

Целеви 
показател 
за 2012 г.

Резултати  
за 2012 г.

Резултати  
за 2011 г.

Общо удовлетворение на потребителите 
(от дейностите)

91 % 93 % 93 %

Изпълнение на планираните дейности 
(Годишна работна програма)

Обобщени данни:
•	Приети общи учебни програми
•	Изпълнени	дейности
•	Приети	модули	за	електронно	обучение
•	Стартирали	стратегически	инициативи
•		Приложена	карта	за	оценка	в	областта	 

на правосъдието и вътрешните работи

95 % 99 % Няма  
налични

Изразходване на годишния бюджет  
(дял 1, 2, 3)

Д1: 95 %
Д2: 95 %
Д3: 80 %

Д1: 100 %
Д2: 99 %
Д3: 91 %

(общо: 95 %)

Д1: 97 %
Д2: 96 %
Д3: 79 %

(общо: 88 %)

95,1
88,0

82,1

65,666,5

(*) Процентите за 2012 г. са дадени въз основа на временните данни към 
31 декември 2012 г.; очаква се тези проценти да нараснат постепенно 
след изразходването на прехвърлените пари към края на 2013 г., когато 
ще е известен окончателният процент на изразходваните средства.
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(*)
Изразходвани бюджетни 
средства в процентно изражение

Разпределение на бюджетните разходи 
по дялове за 2012 г. 

Дял 1
3 471 627 EUR 
Дял 2
427 000 EUR
Дял 3
4 494 000 EUR
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Отдел „Обучение“ Финансов отдел

Отдел „Образование, наука, 
изследвания и развитие“ Отдел „Корпоративни услуги“

Главен счетоводител

Вътрешен контрол

Външни отношения

Управление на 
качеството / Защита  

на данните

Помощно звено за 
корпоративни услуги

ИКТ

Управление на 
обществените поръчки 

и активите

Управление на 
човешките ресурси

Подпомагане  
и съдействие на 
ръководството

Отговорен служител  
по планирането

Наука, изследвания  
и развитие

Комуникации и Връзки  
с обществеността

Организационна 
 схема на СЕPOL към  
31 декември 2012 г.
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