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Консултантските звена на Центъра:
Витоша Рисърч и Проект 1
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 подпомагане на дългосрочната финансова
устойчивост на Центъра чрез навлизане на пазара на маркетинговите изследвания. Управител на дружеството
е директорът по научната дейност на
Центъра.
Проект 1 ЕООД е създадено след консултации с одиторската компания
KPMG с цел участие на Центъра в консултантски проекти и конкурси на територията на България и Европейския
съюз и управление на инвестиционната 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 мисията си като гарантират ясно разделение
на стопанските от нестопанските дейности на групата.
През 2012 г. Витоша Рисърч осъществи
28 социални, икономически и маркетингови изследователски проекта. Във
връзка с тях са проведени над 20 хил.
персонални и телефонни интервюта
сред граждани, стопански и нестопански организации.
В рамките на ежегодния мониторинг
на сивата икономика и корупцията,

осъществяван от Центъра, Витоша
Рисърч проведе национални представителни изследвания сред населението и фирмите. Наред с маркетинговите проучвания, през 2012 г. ВР проведе
изследвания в социалната и икономическата сфера както за български, така
и за международни институции:
•	Галъп Унгария (Световно изследване – България 2012)
•	Галъп Европа (Изследване на малки и средни предприятия финансирани от Европейската инвестиционна банка)
•	Галъп Европа (Европейско изследване на фирмите, 2012-2013)
• Румънски Институт за Иконо
мически и Социални Изследвания
(Социално-икономическо
изследване на граничните зони на
Румъния и България, 2009-2015)
•	Държавна агенция за защита на детето (Оценка на осъществяването на
националната стратегия за детето).
•	УНИЦЕФ България (Карта на уязвимите общности, 2012)
•	Университет Мелбърн (Полицейска
корупция, 2012)
Проект 1 ЕООД продължи работата по проектирането и изграждането на офис сграда на парцел на ул.
„Александър Жендов” № 3 (в съседство 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 принос за осъществяване на политиката
на енергийна ефективност и устойчиво социално-икономическо развитие.

