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ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Европейският полицейски колеж (наричан по-нататък „Колежът“, 

известен още като „CEPOL“) със седалище в Брамсхил е създаден с 

Решение 2000/820/ПВР на Съвета, отменено и заменено през 2005 г. с 

Решение 2005/681/ПВР на Съвета1. Задачата на Колежа е да 

функционира като мрежа, свързваща националните институти за 

обучение в държавите членки, с цел предоставяне на обучение на старши 

полицейски служители въз основа на общи стандарти2

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

. 

2. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни 

процедури, пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на 

системите за наблюдение и контрол на Колежа. Използвани са също така 

резултати от работата на други одитори (където е уместно) и анализ на 

изявленията на ръководството.  

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

3. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС) Сметната палата извърши одит на: 

а) годишните отчети на Колежа, които се състоят от финансови отчети3 и 

отчети за изпълнението на бюджета4

                                            

1 ОВ L 256, 1.10.2005 г, стр. 63. 

 за финансовата година, 

приключила на 31 декември 2013 година, и 

2 В приложение II към доклада са обобщени правомощията и дейностите на 
Колежа. Тези данни са представени с информационна цел. 

3 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия 
резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и 
обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна 
информация. 
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б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези 

отчети. 

Отговорност на ръководството 

4. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на 

годишните отчети на Фондацията, както и за законосъобразността и 

редовността на свързаните с тях операции5

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети 

на Колежа включват: разработване, въвеждане и поддържане на 

система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето и вярното 

представяне на финансовите отчети, с цел те да не съдържат 

съществени неточности, независимо дали същите произтичат от 

измами или от грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни 

политики въз основа на счетоводните правила, приети от отговорния 

счетоводител на Комисията

: 

6

                                                                                                                               
4 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него. 

; изготвяне на счетоводни разчети в 

съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Колежа, след като отговорният счетоводител ги е 

изготвил въз основа на цялата налична информация и е съставил 

служебна бележка, съпътстваща отчетите, в която inter alia декларира 

наличието на достатъчна увереност относно вярното и точното 

представяне на финансовото състояние на Колежа във всички 

съществени аспекти. 

5  Член 39 и член 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията 
(OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42). 

6 Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се 
основават на международните счетоводни стандарти за публичния сектор 
(МССПС), издадени от Международната федерация на счетоводителите, 
или, където е приложимо, на международните счетоводни стандарти 
(МСС)/международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), 
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти. 
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б) Отговорностите на ръководството по отношение на 

законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 

операции, както и по отношение на съответствието им с принципа на 

доброто финансово управление, се състоят в разработване, 

въвеждане и поддържане на ефективна и ефикасна система за 

вътрешен контрол, осигуряваща адекватно наблюдение и подходящи 

мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е 

необходимо — правни действия за възстановяване на неправомерно 

изплатени или използвани средства.  

Отговорност на одитора 

5. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да 

представи на Европейския парламент и на Съвета7

6. Одитът включва прилагането на процедури за получаване на одитни 

доказателства относно съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, 

както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с 

отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката на 

одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности 

в отчетите или съществено несъответствие на свързаните с тях операции 

 декларация за 

достоверност относно надеждността на годишните отчети, както и относно 

законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. 

Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните 

одитни стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на 

счетоводителите (МФС) и международните стандарти на ИНТОСАЙ 

(МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата следва да планира и 

извършва одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 

годишните отчети на Колежа не съдържат съществени неточности, както и 

че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. 

                                            

7 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 
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с изискванията на правната рамка на Европейския съюз, независимо дали 

те се дължат на измами или на грешки. При извършването на подобна 

оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до 

изготвянето и вярното представяне на отчетите, както и системите за 

наблюдение и контрол, въведени с цел осигуряване на законосъобразност 

и редовност на свързаните с отчетите операции, и се разработват 

подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната 

палата включва също така оценка на уместността на използваните 

счетоводни политики и основателността на направените счетоводни 

разчети, както и оценка на цялостното представяне на отчетите. 

7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са 

достатъчни и подходящи като база за изготвяне на нейната декларация за 

достоверност.  

Становище относно надеждността на отчетите 

8. Сметната палата счита, че годишните отчети на Колежа дават вярна 

представа във всички съществени аспекти за неговото финансово 

състояние към 31 декември 2013 г., както и за резултатите от неговата 

дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова 

година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на 

Колежа и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на 

Комисията. 

Становище относно законосъобразността и редовността на 
свързаните с отчетите операции 

9. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети 

за финансовата година, приключила на 31 декември 2013 година, са 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. 
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10. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразените от 

Сметната палата становища. 

11. От общо 1,7 млн. евро бюджетни кредити, за които са поети 

задължения, пренесени от 2012 г., 0,3 млн. евро (17,6 %) са отменени 

през 2013 г. Това се дължи основно на по-ниските от предвиденото 

възстановени разходи съгласно споразуменията за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ от 2012 г. (0,21 млн. евро или 70 % от 

отменените пренесени кредити) и показва нуждата от получаване на по-

точна информация от бенефициентите в края на годината за реално 

извършените разходи.  

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

12. Равнището на бюджетните кредити, за които са поети задължения през 

2013 г. за различните дялове варира между 92 % и 95 %, което показва, че 

правните задължения са поети своевременно. Равнището на пренесените 

бюджетни кредити за задължения към 2014 г. е високо за дял II 

(административни разходи) — 145 410 евро (30,5 %), но това е свързано 

най-вече със събития извън контрола на Колежа, като например 

плащания, дължими през 2014 г. за услуги и стоки, заявени и получени 

според планираното през 2013 г. 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ 

13. Процедурите на Колежа за набиране на персонал все още не са 

напълно прозрачни. Насоките за членовете на комисиите за подбор 

относно последователното оценяване на критериите за подбор не са били 

достатъчно ясни. Изискванията по отношение на професионалния опит не 

са съответствали винаги на правилата за прилагане на Правилника за 

персонала на Колежа, а документацията за набирането на персонал е 

била непълна. 
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ 
ПРЕДХОДНИА ГОДИНИ 

14. В приложение I

 

 са представени корективните действия, предприети в 

отговор на коментарите на Сметната палата от предходни години. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan 

Martin CVIKL — член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието 

му от 1 юли 2014 г. 

         За Сметната палата 

 

Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          Председател 
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Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходни години  

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2011 
Високият процент пренесени бюджетни кредити, 
както и високият процент анулирани кредити 
показват недостатъци в планирането и/или 
изпълнението на бюджета и противоречат на 
бюджетния принцип за ежегодност. 

Не е приложимо 

2011 Високият процент бюджетни прехвърляния показва 
слабости в планирането на бюджета и противоречи 
на принципа за специфичност. 

Текущи 

2011 

Колежът е със седалище в Брамсхил и използва 
помещения на Националната агенция за 
подобряване на полицейските дейности (NPIA) в 
Обединеното кралство. Планирано е NPIA да бъде 
закрита в края на 2012 г. и няма яснота докога 
Колежът може да продължи да използва сегашните 
помещения. 

Текущи 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2011 

Необходимо е Колежът да подобри прозрачността 
на процедурите за набиране на персонал. В 
съобщенията за свободни длъжности не е 
посочена възможност за обжалване. 
Относителната тежест на критериите за подбор не 
е определена преди разглеждането на 
кандидатурите и не винаги се изготвят доклади за 
резултатите от процедурите за преглед на 
кандидатите и решенията за съставяне на 
резервни списъци. 

Завършени 

2012 

Колежът пренесе за 2013 г. бюджетни кредити за 
поети задължения в размер на 355 500 евро за 
програмата за обмен от 2013 г., предвидена да се 
проведе в периода март — ноември 2013 г. Поради 
липсата на препратка към програмата за обмен от 
2013 г. в годишната работна програма на Колежа 
за 2012 г., както и с оглед на факта, че през 2012 г. 
по въпроса не е взето финансово решение, 
преносът е нередовен. 

Не е приложимо 

2012 

От общо 1,7 млн. евро бюджетни кредити за поети 
задължения, пренесени от 2011 г., 0,7 млн. евро 
(41,2 %) са отменени през 2012 г. Това се дължи 
основно на по-ниските от предвиденото разходи за 
възстановяване на разноски съгласно 
споразуменията за отпускане на безвъзмездни 
средства от 2011 г. (0,44 млн. евро или 62 % от 
отменените преноси). 

Предстоящи 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Равнището на бюджетните кредити за поети 
задължения през 2012 г. за различните дялове 
варира между 90 % и 99 % от общия размер на 
бюджетните кредити, което показва, че правните 
задължения са поети своевременно. Равнището на 
пренесените бюджетни кредити за поети 
задължения към 2013 г. е високо при дял III 
(оперативни разходи), тъй като възлиза на 1,5 млн. 
евро (36 %). Все пак, това не се дължи на забавяне 
при изпълнението на годишната работна програма 
на Колежа за 2012 г., а на преноса посочен в 
точка 11, както и на обстоятелството, че разходите 
свързани с курсове, организирани през последните 
месеци на 2012 г. съгласно споразуменията за 
отпускане на безвъзмездни средства от 2012 г., не 
са били дължими за възстановяване преди 
началото на 2013 г. (1 млн. евро) 

Не е приложимо 

2012 През 2012 г., Колежът извърши 37 бюджетни 
прехвърляния в размер на 1 млн. евро, като 36 от 
тях са извършени в съответните дялове. 

Текущи 

2012 
Разискванията относно бъдещето на Колежа, които 
продължават няколко години, създават 
несигурност, която все още затруднява бизнес 
планирането и изпълнението. 

Текущи 
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Година Коментари на Сметната палата Етап на изпълнение на корективните действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Не е приложимо) 

2012 

Колежът трябва да осигури пълното съответствие с 
ръководството за набиране на персонал в CEPOL, 
както и още повече да подобри прозрачността на 
процедурите за набиране на персонал. 
Обявленията за незаети длъжности не винаги са 
публикувани най-малко 6 седмици преди крайния 
срок за подаване на заявления; липсват 
доказателства, че оценителите са проверили 
спазването на правилата за подаване на 
заявления; приложените критерии за подбор не 
винаги съответстват на критериите посочени в 
обявленията за незаети длъжности; установени са 
големи закъснения в някои от случаите на 
разглеждане на заявления. 

Завършени 
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Европейски полицейски колеж (Брамсхил) 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Правомощия и дейности 

Правомощия на 
Европейския 
съюз, 
произтичащи от 
Договора  

(член 87 от 
Договора за 
функционирането 
на Европейския 
съюз) 

Хармонизиране на законодателството 

“1. Съюзът развива полицейско сътрудничество, което обединява всички компетентни органи 
на държавите членки, включително полицейските, митническите и други специализирани 
правоприлагащи служби в областта на предотвратяването или разкриването на престъпления, 
както и на действията по разследване.  

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, да установят мерки относно: [...] 

б)       подкрепа за обучението на служители, както и сътрудничество в обмена на служители, в 
областта на оборудването и в научните изследвания в сферата на криминалистиката;“ 
[...] 

Правомощия на 
Колежа  

(Решение 
2005/681/ПВР на 
Съвета) 

Цели 

„Предназначението на CEPOL е да съдейства за обучението на старши полицейски служители 
на държавите членки чрез оптимизиране на сътрудничеството между различните съставни 
части на CEPOL. Той поддържа и разработва европейски подход към основните проблеми, 
пред които са поставени държавите членки в борбата си срещу престъпността, превенцията на 
престъпността и укрепването на законността, обществения ред и сигурност, и по-специално 
презграничните измерения на тези проблеми.“ 

Задачи 

− Да увеличи познанията за националните полицейски системи и структурите на другите 
държави членки и на презграничното полицейско сътрудничество в рамките на 
Европейския съюз. 

− Да подобри познанията за международните инструменти и инструментите на Европейския 
съюз, по-специално в следните сектори: 

а)      институциите на Европейския съюз, функционирането и ролята им, както и 
механизмите за вземане на решения и правните актове на Европейския съюз, по-
специално по отношение на тяхното прилагане при сътрудничеството в областта на 
дейността на органите по наказателно преследване; 

б)      целите, структурата и функционирането на Европол, както и методите за възможно 
най-широко сътрудничество между Европол и съответните органи по наказателно 
преследване на държавите членки в борбата срещу организираната престъпност; 

в)      целите, структурата и функционирането на Евроюст. 

− Да осигури подходящо обучение по отношение на опазването на гаранциите за 
демокрацията, по-специално относно отбранителните правомощия. 

Управление Управителен съвет 

Състав 

По една делегация от всяка държава членка. 

Всяка делегация има право на един глас. Представители на Комисията, на Генералния 
секретариат на Съвета на Европейския съюз и на Европол следва да бъдат поканени да 
посещават заседанията в качеството си на наблюдатели без право на глас. 

Директор 

Ръководи Колежа, назначава се и се освобождава от Управителния съвет. 

Външен одит 

Европейска сметна палата 

Вътрешен одит 
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Служба за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS). 

Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

Европейски парламент по препоръка на Съвета. 

Ресурси, 
предоставени на 
Колежа през 
2013 г. (2012 г.) 

Бюджет  

8,4 (8,4) млн. евро 

Персонал  

В щатното разписание за 2013 г.са предвидени: 28 (28) бройки за временно наети служители. 
Освен това в бюджета са предвидени: 10 (10) договорно наети лица. 
През годината държавите членки са командировали общо: 5 (5) национални експерти. 

Продукти и 
услуги през 
2013 г. (2012 г.) 

 

Курсове, семинари и конференции  

Колежът участва общо в 72 (82) мероприятия (курсове, семинари и конференции). Анализът на 
оценките на дейността показва, че общото ниво на удовлетвореност от дейностите на Колежа 
и от резултатите от обученията се запазва високо — 94 % (93 %).  

CEPOL е събрал най-големия брой участници в своята история: 2 251 (2 098) участници — 
служители на правоприлагащи органи и 707 (772) обучители от 42 (33) държави (държави 
членки на ЕС и други страни), както и 21 (27) европейски и международни органа.  

Нивото на присъствие (присъстващи/налични места) се е увеличило значително и е 
достигнало 116 % (96 %), което демонстрира повишеното търсене на обучения организирани 
от Колежа. Колежът е организирал 19 (15) самостоятелни дейности в подкрепа на мрежата и е 
стартирал процедура за подаване на заявления по споразумение за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ за 2014 г. Не са отложени дейности за следващата 
календарна година. 

Външни отношения  

През 2013 г. CEPOL продължава ползотворното си сътрудничество с държавите кандидатки и 
потенциални кандидатки за членство в ЕС, с държавите в обхвата на европейската политика за 
съседство и Източното партньорство, както и със стратегическите партньори, агенциите в 
областта на ПВР и институциите на ЕС, в т.ч. Европейската служба за външна дейност.  

През 2013 г. CEPOL е подписал две работни споразумения с Албания и Руската федерация (от 
значение е и фактът, че през 2013 г. за пръв път в Москва се провеждат съвместни действия на 
CEPOL и Руската федерация), както и с EU-LISA. Продължени са преговорите с бившата 
югославска република Македония и с Босна и Херцеговина, като също така са предприети 
официални контакти с Косово и Армения, където са проведени две експертни мисии, които да 
изследват възможностите за сътрудничество.  

Установен е контакт и с обучаващи организации в сферата на правоприлагането в САЩ. 
CEPOL е приключил успешно председателството на Контактната група на агенциите в областта 
на правосъдието и вътрешните работи, като е провел съгласувани съвместни действия, 
описани в окончателен доклад, който е одобрен от постоянния комитет за оперативно 
сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI).  

През 2013 г. CEPOL е подкрепил седем проекта за изграждане на капацитет, изпълнени от 
държавите членки на ЕС. Проектите обхващат теми като методологии за електронно обучение, 
обучения за борба със сексуалната експлоатация на деца, гражданско управление на кризи и 
други важни аспекти на полицейската дейност. 

Разработване на наръчници за обучение и (общи) обучителни програми.  

Наръчникът за обучаващи по SIRENE е използван в рамките на дейностите, свързани със 
SIRENE през 2013 г., и е актуализиран от комисията за обучение по SIRENE. Той ще бъде 
раздаден на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз в началото на 2014 г.  

Общата обучителна програма относно трафика на наркотици е актуализирана и са 
разработени две нови общи обучителни програми: борба срещу тероризма и Евроюст, като в 
разработването на последната активно участват експерти от Евроюст. Експерт от Европол 
участва в създаването на общата обучителна програма относно борбата срещу тероризма, а 
Европол също така е представил коментари по общата обучителна програма относно трафика 
на наркотици (четири общи обучителни програми са актуализирани и една е завършена 
през 2012 г.). 

Изследвания и наука  

Ежегодната Европейска конференция за полицейски изследвания и наука на CEPOL през 
2013 г. е озаглавена „Полицейска дейност в гражданските общества в обстановка на 
икономически ограничения“ и привлича 126 (120) участници от държавите членки на ЕС и от 
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други държави и получава добър отзвук. Материалите от конференцията са публикувани на 
уебсайтовете на CEPOL и се подготвя печатното им издаване. 

С подкрепата на мрежата на CEPOL от национални кореспонденти в областта на 
изследванията и науката и работната група за обмен на знания на уебсайта на Колежа са 
публикувани два нови броя на „Европейски бюлетин за наука и изследвания“. Освен това е 
създадена интернет страница, на която се събират научни публикации в областта на 
полицейската дейност в Европейския съюз. Електронната библиотека на CEPOL продължава 
да се ползва от регистрираните потребители на e-Net като банка за знания. 

Европейска програма за обмен на полицаи 

Европейската програма на Колежа за обмен на полицаи (European Police Exchange 
Programmе, или EPEP) за 2013 г. се състои от шест сегмента и раздел за проучвателни 
посещения: 

− Общ сегмент за висши полицейски служители; 

− Сегмент за командващи служители; 

− Сегмент за обучаващи служители; 

− Сегмент за служители, работещи в областта на изследванията; 

− Междуинституционален сегмент; 

− Сегмент Европейска политика за партньорство – Западни Балкани 

− Проучвателни посещения на Европол (2 посещения), Фронтекс, EMCDDA и ОЛАФ. 

Темите на програмата са свързани с приоритетите на програмата от Стокхолм, цикъла на 
политиката на ЕС, както и с искания на държавите членки. Всяко посещение за обмен е с 
максимална продължителност от 12 календарни дни и минимална продължителност от 
5 работни дни и е организирано на двустранна основа. Организирани са проучвателни 
посещения с продължителност от 3 до 5 дни с цел проучване опита на горепосочените 
организации.  

За пръв път държавите от Западните Балкани, Турция и държавите от инициативата за 
Източно партньорство участват в EPEP.  

Общо 444 (293) участници от 25 държави членки и държави от инициативата за Европейска 
политика за партньорство – Западни Балкани вземат участие, което представлява най-
високото ниво на присъствие от стартирането на проекта през 2007 г. Програмата е 
разполагала с бюджет от малко над 600 000 евро, финансиран от CEPOL, като усвояването му 
е над 95 %.  

Обратната информация, получена от 135 участници в обмена и 54 участници в 
проучвателните посещения, показва забележително общо ниво от 98 % удовлетвореност от 
Европейската програма за обмен на полицаи за 2013 г.  

Електронна мрежа (e-Net)  

• През ноември се е състояла среща на националните e-Net ръководители. Системата на 
Колежа за управление на обучението (LMS) се доказва като много успешна, както в 
актуализирането и подобряването на онлайн поддръжката на традиционни за Колежа 
дейности, така и в осигуряването на платформа за споделяне на информация в мрежата 
на Колежа. Също така беше осигурен достъп до отворени платформи, при който 
общности от професионалисти могат лесно да обменят знания в мрежови обучителен 
контекст с помощта на онлайн технологии.  

Електронно обучение  

• През 2013 г. Колежът е разработил 3 (4) нови и е актуализирал 2 (0) съществуващи 
модула за електронно обучение по въпросите на изпирането на пари, ШИС II, решението 
„Прюм“, Европол и киберпрестъпността. Разработването на онлайн модул за цикъла на 
политиката на ЕС е завършен през 2013 г. и приет през януари 2014 г. Към момента са 
разработени 19 онлайн модула. 

• През 2013 г. общо 1 994 (1 961) отделни посетители са посетили онлайн модулите за 
електронно обучение, организирани са 31 уеб-семинара, в които са участвали 3 562 
(1 667) участници. През 2013 г. са функционирали десет платформи за общности от 
професионалисти, където 2 063 професионалисти в различни области на полицейската 
дейност и полицейското обучение споделят и надграждат знанията си и експертния си 
опит. 

Източник: Приложение, предоставено от Колежа. 
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Параграфи 11 и 12 : Агенцията приема коментарите на Палатата. От описаните факти става 

ясно, че предприетите от CEPOL през последните години мерки са довели до значителен спад 

на преносите. Ангажираме се да постигнем допълнителен напредък и да продължим да 

спазваме бюджетния принцип на ежегодност, съгласно финансовия регламент. 

Параграф 13: Агенцията приема коментарите на Палатата. CEPOL допълни документацията за 

набирането на персонал, като промени и подобри свързаните с това инструкции за работа, 

образци и контролни списъци. Очакваме, че тези допълнителни действия, приложими за 

наскоро отворените процедури за набиране на персонал, ще допринесат за подобрено 

управление и повишена прозрачност на процеса по набиране на персонал.   
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