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Институционално развитие

Центърът за изследване на демок-
рацията е регистриран в Централния 
регистър на Министерството на пра-
восъдието като неправителствена ор-
ганизация в обществена полза. Този 
тип организации по закон имат допъл-
нителни задължения във връзка с фи-
нансовата отчетност и представянето 
на годишни доклади за дейността.

През 2010 г. в Центъра бяха заети 
общо 35 души, от които 27 души уп-
равленски и професионален персонал 
(в това число външни консултанти) и 
8 души административен персонал.

Отчетността и прозрачността са 
ръководни принципи в работата на 
Центъра за изследване на демокра-
цията. Тези принципи произтичат от 
дейностите на Центъра и са свързани 
с критичния анализ на реформите в 
страната. Прилагането на тези прин-
ципи се осъществява чрез:

• Ежегодното публикуване на 
одиторски отчет (от 1992 г.);

• Извършването на одит на от-
делните проекти;

• Публикуване на годишни отче-
ти (от 1994 г.);

• Редовно публикуване на инфор-
мация за дейността на интер-
нет сайта на Центъра;

• Предоставянето на информа-
ция за изпълняваните проекти 
и резултатите от тях на средст-
вата за масова информация;

• Издаването на широк спектър 
от анализи и доклади;

Прилагането на добри управленс-
ки практики има решаващо значение 
за успеха на Центъра за изследване на 
демокрацията. През 2010 г. продължи 

адаптирането към работа в променя-
щата се среда на донорски програми 
и новите финансови инструменти на 
Европейския съюз за периода 2007-
2013 г.: Седма рамкова програма, 
Европейския социален фонд, финан-
совите механизми в областта „Право-
съдие и вътрешни работи”. Дейността 
на Центъра беше финансирана и със 
средства по оперативни програми на 
българското правителство, както и от 
правителството на Кралство Норве-
гия, Балканския тръст за демокрация 
и Световната банка. В допълнение 
към даренията по проекти, диверси-
фикация се осъществява и чрез учас-
тието в търгове на Европейската ко-
мисия (чрез консултанското звено 
Проект 1). 

През 2010 Центърът се утвърди 
като търсен партньор и координатор 
на проекти, насочени не само към 
България, но и към всички останали 
страни-членки на ЕС. В сътрудниче-
ство с водещи европейски неправи-
телствени организации и академич-
ни институции, Центърът се включи 
в общоевропейския дебат за оценка 
и формиране на политики в областта 
на организираната и конвенционал-
ната престъпност, сивата икономика, 
корупцията, политиката към гражда-
ни на трети страни и сигурността на 
външните граници на ЕС. 

През 2010 г. Центърът актуализи-
ра вътрешния си Правилник за админи-
стративна и финансова дейност с цел 
повишаване ефективността на управ-
лението на човешките и финансови 
ресурси, както и съобразяване с изме-
ненията в трудовото законодателство 
на страната.
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Консултанските звена на 
Центъра: Витоша Рисърч и 
Проект 1

Витоша рисърч ЕООД и Проект 1 
ЕООД са 100% собственост на Центъ-
ра и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. Витоша 
рисърч ЕООД започва своята дейност 
като социологическа програма на Цен-
търа и е обособено като отделно дру-
жество през 2000 г. с цел подпомагане 
на дългосрочната финансова устойчи-
вост на Центъра чрез навлизане на па-
зара на меркетинговите изследвания. 
Управител на дружеството е Дирек-
торът по научната дейност на Центъ-
ра. Проект 1 ЕООД е създадено след 
консултации с одиторската компания 
KPMG с цел участие на Центъра в кон-
султантски проекти и конкурси на те-
риторията на България и Европейския 
съюз и управление на инвестицион-
ната дейност на Центъра. Управител 
на Проект 1 ЕООД е Изпълнителният 
директор на Центъра за изследване 
на демокрацията. Трите организации 
използват взаимно своите човешки, 
физически и финансови ресурси, за да 
реализират по-добре целите и мисия-
та си като гарантират ясно разделение 
на стопанските от нестопанските дей-
ности на групата.

През 2010 г. Витоша Рисърч осъ-
ществи 45 социални, икономически, 
медийни и маркетингови изследова-
телски проекта. Във връзка с тях са 
проведени над 42 хил. персонални и 
телефонни интервюта сред гражда-
ни, стопански и нестопански орга-
низации. От 2010 г. Витоша Рисърч 
започна да провежда и онлайн из-
следвания. Резултатите от проучва-
нията са обобщени в десет аналитич-
ни доклада.

През 2010 Витоша Рисърч осъ-
ществи за седми пореден път Наци-
онално изследване на престъпността, 

отчитащо виктимизацията сред насе-
лението.

Витоша рисърч е българският пар-
тньор във Флаш Евробарометър – ма-
щабен изследователски проект на ЕК, 
за който периодично се провеждат 
изследвания по най-актуални пробле-
ми сред гражданите на 34 държави, в 
т.ч. всички страни от ЕС. През 2010 г. 
Витоша рисърч проведе 20 изследва-
ния за Флаш Евробарометър.

Наред с маркетинговите проучва-
ния, през 2010 г. ВР проведе значими 
изследвания в социалната и иконо-
мическата сфера както за български, 
така и за международни институции:

 
• Агенция по заетостта (Устано-

вяване на нагласата сред безра-
ботните лица за стартиране на 
собствен бизнес по региони);

• Министерство на труда и со-
циалната политика (Създаване 
на методика и провеждане на 
пилотно изследване за мони-
торинг на социално-демограф-
ския статус и нагласите на 
граждани от трети държави);

• Министерство на земеделието 
и храните (Проучване на по-
требностите от обучение във 
връзка с прилагането на мярка 
111 от ПРСР, 2007-2013);

• Кингс Колидж, Великобрита-
ния (Научни показатели за до-
верието в правосъдната систе-
ма);

• Службата по изследване на об-
щественото мнение към Дър-
жавния Департамент на САЩ 
(Изследване на общественото 
мнение, България, 2010);

• Галъп-Европа (Картографиране 
на публичните услуги в Евро-
па; Европейско изследване на 
условията на труд);

• Галъп Унгария (Световно из-
следване – България 2010).



65

Проект 1 ЕООД продължи рабо-
тата по проектирането и изгражда-
нето на офис сграда на парцел на ул. 
„Александър Жендов” №3 (в съседст-
во със сегашната сграда на Центъра). 
Проектът за сграда беше включен в 
специален списък с най-добри енер-
гийни практики в строителството в 
рамките на инициативата на Евро-

пейската комисия „Устойчива енергия 
Европа” и получи статут на Офици-
ален партньор на Устойчива енергия 
Европа (www.sustenergy.org). По този 
начин Центърът дава своя практичес-
ки принос за осъществяване на поли-
тиката на енергийна ефективност и 
устойчиво социално-икономическо 
развитие.






