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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 предста-
вяне то на годишни доклади за дей-
ността.

през 2013 г. Центърът продължи да 
опмизира вътрешно-административ-
ните си правила и процеси. След 
одити проведени от европейската ко-
мисия започна преглед на системата 
за отчитане на отработеното време. 
направени бяха консултации с правни 
и финансови експерти като подготов-
ка за преминаване към автоматизира-
на система за обработка на плащани-
ята. поради необходимостта да се ко-
ординират изискванията на различни 
финансиращи институции, както и на 
националното законодателство, рабо-
тата върху системата за плащания ще 
продължи и през 2014 г.

през 2013 г. в Центъра бяха заети общо 
31 души, от които 26 души управлен-
ски и професионален персонал (в това 
число външни консултанти) и 5 души 
административен персонал.

отчетността и прозрачността са ръ-
ководни 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 2013 г. продължи 
усилията си да разнообрази източни-
ците си на финансиране извън рам-
ките на традиционните финансови 
инструменти на европейския съюз за 
периода 2007 – 2013 г.: Седма рамко-
ва програма, европейския социален 
фонд, финансовите механизми в об-
ластите „правосъдие” и „вътрешни 
работи”. дейността на Центъра беше 
финансирана и със средства по опера-
тивни програми на българското пра-
вителство, както и от Световната бан-
ка и Института отворено общество. в 
допълнение към даренията по проек-
ти, диверсификация се осъществява и 
чрез участието в търгове чрез консул-
тантското звено проект 1.

през 2013 г. Центърът се утвърди 
като търсен партньор и координатор 
на изследователски проекти с общо-
европейска насоченост в областта на 
правото, сигурността и социалните 
политики. в сътрудни чество с воде-
щи европейски неправи телствени 
организации и академични инсти-
туции, Центърът се включи в общо-



84

европейския дебат за оценка и фор-
миране на политики в областта на 
борбата срещу организираната прес-
тъпност, интеграцията на жертви на 

трафик и други уязвими групи, об-
щественото доверие в правосъдието, 
противодействие на компютърните 
престъпления.

Центърът за изследване на демокра-
цията активно ангажира стажанти 
във всички свои ключови дейности. 
през 2013 г. Центърът оптимизира 
процеса на подбор, наблюдение и от-
читане на резултатите от работата на 
стажантите посредством въвеждане-
то на редица формални процедури, 
между които избиране на ментор за 
всеки стажант, изготвяне на план за 
действие и периодичен преглед на 
постигнатия напредък. през 2013 г. в 
Центъра бяха ангажирани 21 студен-
ти и наскоро дипломирали се млади 
специалисти от 7 държави (българия, 
Италия, германия, Канада, Иран, 
великобритания и Холандия) с про-
дължителност на стажовете от един 
до шест месеца. тъй като одобрените 
стажанти се обучават в различни про-
фесионални области (политически и 

социални науки, право, история, меж-
дународни отношения, икономика и 
др.), те биват ангажирани в различни 
дейности на Центъра като събиране 
и анализ на публикувана информа-
ция, преглед на литературата, съдей-
ствие при подготовката и провеж-
дането на интервюта, обработка на 
количествени данни и написване на 
първоначални варианти за оценка на 
политики и оценка на въздействието. 
в допълнение, стажантите придоби-
ват задълбочени познания и практи-
чески опит като участват в изготвянето 
и подаването на документи за участие 
в проекти с европейско финансиране 
и тръжни процедури, подпомагай-
ки цялостния процес от изготвяне на 
проектната документация до изпъл-
нението на проекта.

Стажантска програма
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Дарения на книги и други публикации

през 2013 г. Центърът направи даре-
ния от книги и учебни пособия на 
следните институции: Академия на 
мвР, Асоциация на прокурорите в 
българия, бургаски свободен универ-
ситет, висш адвокатски съвет, висш 
съдебен съвет, национален институт 

на правосъдието, национална аген-
ция по приходите, национално бюро 
за правна помощ, нов български уни-
верситет, пловдивска икономическа 
библиотека, университет за нацио-
нално и световно стопанство. 

витоша рисърч еоод и проект 1 
еоод са 100 % собственост на Центъра 
и формират групата на Центъра за 
изследване на демокрацията. витоша 
рисърч еоод започва своята дейност 
като социологическа програма на 
Центъра и е обособено като отделно 
дружество през 2000 г. с цел подпо-
магане на дългосрочната финансова 
устойчивост на Центъра чрез навли-
зане на пазара на маркетинговите из-
следвания. управител на дружеството 
е директорът по научната дейност на 
Центъра.

проект 1 еоод е създадено след кон-
султации 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 из-

Консултантските звена на Центъра: 
Витоша Рисърч и Проект 1

ползват взаимно своите човешки, фи-
зически 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 2013 г. витоша Рисърч осъществи 
20 социални, икономически и марке-
тингови изследователски проекта. във 
връзка с тях са проведени над 15 хил. 
персонални, телефонни и онлайн ин-
тервюта сред граждани, стопански 
и нестопански организации, както и 
над 20 фокусни групи. в рамките на 
ежегодния мониторинг на сивата ико-
номика и корупцията, осъществяван 
от Центъра, витоша Рисърч проведе 
национални представителни изслед-
вания сред населението и фирмите, 
както и национално изследване на 
престъпността. наред с маркетинго-
вите проучвания, през 2013 г. витоша 
Рисърч проведе изследвания в соци-
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алната и икономическата сфера както 
за български, така и за международни 
институции:

• галъп европа – Световно изследва-
не: българия

• бибиСи – нагласи на българското 
население за миграция в обедине-
ното кралство

• Световната банка – Качествена оцен-
ка на въздействието на реформите 
в енергийния сектор върху дома-
кинствата в българия

• министерство на труда и социал-
ната политика – оценка на ефекта 
от активните политики на пазара 
на труда

• българска академия на науките – 
младежите в българия: преходът 
от образование към заетост

проект 1 еоод продължи работа-
та по проектирането и изгражда-
нето на офис сграда на парцел на 
ул. „Александър Жендов” № 3 (в съсед-
ство със сегашната сграда на Центъра). 
Сградата е проектирана да отговаря 
на стандартите на българския съвет 
за устойчиво развитие. по този начин 
Центърът дава своя практически при-
нос за осъществяване на политиката 
на енергийна ефективност и устойчи-
во социално-икономическо развитие.
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Програмна и административна 
структура

Управителен съвет
д-р огнян Шентов, председател на управителния съвет
владимир йорданов, Изпълнителен директор
Александър Стоянов, директор по научната дейност

Програмен съвет
д-р Андрей нончев, директор, Социологическа програма
ген. лейт. (о.р.) чавдар червенков, директор, програма Сигурност
д-р мария йорданова, директор, правна програма
д-р моис файон, финансов директор
Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма

Икономическа програма
Руслан Стефанов, директор, Икономическа програма
тодор ялъмов, Старши анализатор
д-р тодор галев, Старши анализатор
николай тагаров, Старши анализатор
даниела минева, научен сътрудник
Стефан Карабоев, научен сътрудник
мартин Цанов, научен сътрудник
пламен Шалъфов, научен сътрудник
боряна велчева, Анализатор
надежда ганчева, Анализатор

Правна програма
д-р мария йорданова, директор, правна програма
димитър марков, Старши анализатор и директор на проект
миряна Илчева, научен сътрудник
галина Сапунджиева, Сътрудник по програма
мария дойчинова, Сътрудник по програма

Социологическа програма
д-р Андрей нончев, директор, Социологическа програма
Светла енчева, Анализатор
Камелия димитрова, научен сътрудник
д-р мила манчева, Старши Анализатор

Програма Сигурност
ген. лейт. (о.р.) чавдар червенков, директор, европейска програма
тихомир безлов, Старши анализатор
д-р емил Ценков, главен експерт
д-р филип гунев, Старши анализатор
д-р Атанас Русев, експерт
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Росица джекова, Анализатор
мориц белтгенс, Анализатор
мария Карайотова, Сътрудник по програма

Администрация
марияна янкова, Административен секретар
нели господинова, Административен сътрудник
димитър Стаменов, Системен администратор

Счетоводство
лидия милева, финансов мениджър
Иван пеков, финансов експерт

Технически сътрудници
бойко тасев
Альоша първанов


