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Институционално развитие

Центърът за изследване на демокра-
цията е регистриран в Централния 
регистър на министерството на пра-
восъдието като неправителствена ор-
ганизация в обществена полза. този 
тип организации по закон имат до-
пълнителни задължения във връзка с 
финансовата отчетност и представяне-
то на годишни доклади за дейността.

през 2012 г. в Центъра бяха заети общо 
37 души, от които 31 души управлен-
ски и професионален персонал (в това 
число външни консултанти) и 6 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 оди-
торски отчет (от 1992 г.);

• Извършването на одит на отделни-
те проекти;

• публикуване на годишни отчети 
(от 1994 г.);

• Редовно публикуване на информа-
ция за дейността на интернет сайта 
на Центъра;

• предоставянето на информация за 
изпълняваните проекти и резулта-
тите от тях на средствата за масова 
информация;

• Издаването на широк спектър от 
анализи и доклади.

прилагането на добри управленски 
практики има решаващо значение 
за успеха на Центъра за изследване 
на демокрацията. през 2012 г. про-
дължи адаптирането към работа в 
променящата се среда на донорски 
програми и новите финансови ин-
струменти на европейския съюз за пе-
риода 20072013 г.: Седма рамкова про-
грама, европейския социален фонд, 
финансовите механизми в областите 
„правосъдие” и „вътрешни работи”. 
дейността на Центъра беше финан-
сирана и със средства по оперативни 
програми на българското правител-
ство, както и от Световната банка и 
Института отворено общество. в 
допълнение към даренията по про-
екти, диверсификация се осъщест-
вява и чрез участието в търгове на 
европейската комисия (чрез консул-
тантското звено проект 1).

през 2011 г. 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 сътрудни-
чество с водещи европейски неправи-
телствени организации и академични 
институции, Центърът се включи в 
общоевропейския дебат за оценка и 
формиране на политики в областта на 
сигурността на външните граници на 
еС, интеграцията на мигранти и уяз-
вими групи, общественото доверие в 
правосъдието, противодействие на 
компютърните престъпления.


