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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 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-
ползват взаимно своите човешки, фи-
зически и финансови ресурси, за да 
реализират подобре целите и мисия-
та си като гарантират ясно разделение 
на стопанските от нестопанските дей-
ности на групата.

през 2012 г. витоша Рисърч осъществи 
28 социални, икономически и марке-
тингови изследователски проекта. във 
връзка с тях са проведени над 20 хил. 
персонални и телефонни интервюта 
сред граждани, стопански и нестопан-
ски организации.

в рамките на ежегодния мониторинг 
на сивата икономика и корупцията, 

осъществяван от Центъра, витоша 
Рисърч проведе национални предста-
вителни изследвания сред население-
то и фирмите. наред с маркетингови-
те проучвания, през 2012 г. вР проведе 
изследвания в социалната и икономи-
ческата сфера както за български, така 
и за международни институции:

• галъп унгария (Световно изследва-
не – българия 2012)

• галъп европа (Изследване на мал-
ки и средни предприятия финан-
сирани от европейската инвести-
ционна банка)

• галъп европа (европейско изслед-
ване на фирмите, 20122013)

• Румънски Институт за Иконо
мически и Социални Изследвания  
(Социалноикономическо из-
следване на граничните зони на 
Румъния и българия, 20092015)

• държавна агенция за защита на де-
тето (оценка на осъществяването на 
националната стратегия за детето).

• унИЦеф българия (Карта на уяз-
вимите общности, 2012)

• университет мелбърн (полицейска 
корупция, 2012)

проект 1 еоод продължи работа-
та по проектирането и изграждане-
то 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 социалноикономическо развитие.


