НОВИНИ от ИПИ
Октомври - Декември 2008
Награда за ИПИ

На 28 септември 2008 ИПИ получи наградата Златен
ключ за неправителствена организация, най-активно
упражнявала правото си на достъп до информация.
Наградата се връчва от Програма Достъп до
Информация за упоритото търсене на документи по
реда на Закона за достъп до обществена информация,
необходими за изготвянето на различни проучвания.
Институтът публикува всички документи, получени по
реда на ЗДОИ на своята интернет страница.
За повече информация вижте тук.

Посещение на Светла Костадинова в САЩ, 11-17 ноември 2008 по специална
покана на фондация Атлас за участие в Годишната вечеря на свободата

Майкъл Рейгън
Най-големият син на президента Роналд
Рейгън, водещ на популярното радио
предаване “The Michael Reagan Show” с
повече от 5 млн. слушатели.
След вечерята беше организирано
подписване на новоизлязлата книга на
Майкъл Рейгън със заглавие „Два пъти
осиновен„

Питър Фогърти
директор, връзки с донорите
Heritage Foundation

Срещата с Питър Фогърти беше изключително
интересна – беше обсъден американският
начин на дарителство, различни похвати,
организацията на целия процес, връзката и
отношенията с дарителите.
За финансовата 2007 година екипът от 49
човека, ръководен от г-н Фогърти е успял да
привлече дарения в размер на 45 млн.
долара.
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Пресконференция на ИПИ на тема "Успехите и провалите на българските
правителства (1998 - 2007)", 16 декември 2008
Петър Ганев, икономист
Светла Костадинова
Зорница Манолова, икономист
На пресконференцията присъстваха повече от 21
медии (електронни, печатни, ТВ и радио), както и
някои от донорите на ИПИ.
Публикациите в следващите няколко дни по
темата преобладаваха в националните и
регионални медии, като икономистите на ИПИ
участваха в няколко телевизии, за да представят
резултатите от изследването.
Видео запис от събитието можете да гледате тук.

Шеста редовна годишна пресконференция на ИПИ на тема "Алтернативен
бюджет с ниски данъци 2009" , 23 ноември 2008

Димитър Чобанов, ИПИ
Георги Ангелов, ИОО
Светла Костадинова, ИПИ

Видео запис на събитието можете да
гледате тук .

На прексонференцията присъстваха повече от 15
медии и за пореден път интересът не само от страна
на журналисти, но и и на наблюдатели, беше голям.
Презентациите на събитието бяха на тема:
Данъци и публични разходи при криза – кои са
подходящите политики? , Димитър Чобанов, главен
икономист, Институт за пазарна икономика
Алтернативен бюджет с ниски данъци 2009 , Георги
Ангелов, старши икономист, Институт Отворено
общество - София

Специален брой на ИПИ за проект за държавен бюджет за 2009
За трета поредна година ИПИ изготви
анализ на внесения за обсъждане в
Парламента проект за държавен
бюджет. Целта е да се представи
експертен коментар, който да е в
помощ на народните представители,
журналистите, гражданите и бизнеса
в момент, когато могат да се правят
промени.
Анализът изпратихме в печатна
форма до всички народни
представители и големите
политически партии.
Специалният брой можете да
прочетете тук.
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В последните три месеца на 2008 публикувахме 2 нови книги

В резултат на приключил проект на ИПИ в
края на 2008 издадохме малка книжка със
заглавие Успехите и провалите на
българските правителства 1998 – 2007
година (Преглед на одитните доклади на
Сметната палата на Република България)
Текстът на книгата е достъпен на Интернет
страницата на ИПИ тук.

В резултат на същия проект беше изготвена и
специална, изключително интересна база данни с
прегледаните одитни доклади на Сметната палата.
Заслужава си да отделите 5 мин. и да разгледате
информацията!
натиснете върху картинката
На 12 ноември 2008 г. в Европейския парламент беше
представена книгата „Как да го направим: Уроци
от успешни либерални реформи в Централна и
Източна Европа”.
Тя е под общата редакция на Ремигиус Шимашиус и
Улрих Нийман, а е подготвена от представители на
пет европейски неправителствени организации –
Литовски институт за свободен пазар, Фондация
„Фридрих Хайек” – Словакия, Естонски институт за
свободно общество, Либерален институт – Чешка
република и Институт за пазарна икономика –
България.
Книгата е достъпна тук (на английски език)! (pdf)

Предложението за намаление на минималния капитал за регистриране на
ООД беше подкрепено от правителството

На 04 декември 2008 правителството гласува
предложения за промени в Търговския закон, с
които минималният капитал се намалява от
5 000 лв. На 100 лв. Това е почти с унисон с
предложенията на ИПИ, които са за цялостно
премахване на изиксването. Още по темата
можете да прочетете тук:

9

МИНИМАЛНИЯТ КАПИТАЛ ТРЯБВА ДА СЕ
ПРЕМАХНЕ

9

МИНИМАЛНИЯТ КАПИТАЛ ЗА ФИРМА НЕ
ЗАЩИТАВА КРЕДИТОРИТЕ
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Две заглавни страници във водещи печатни издания

През 2008 година ИПИ за първи път успя да
„излезе” на челната страница на две
национални печатни медии с едно събитие, в
един и същи ден (17 декември 2008).

***

За нас това е признание за актуалността на
темата, експертния характер на анализа и
важността на тематиката.

Награден фонд за принос към свободата на духа „Георги
церемония по връчването на наградите за 2008, 05 ноември 2008
За трета поредна година ИПИ организира
церемонията по награждаването на носителите на
Наградния фонд за принос към свободата на духа
„Георги Василев”.
Награди получиха:
Георги Ангелов - за приноса му към въвеждането
на плоския данък в България и заради неговата
последователност и убеденост в отстояването на
класическата либерална икономическа политика.
Копринка Червенкова - дългогодишен главен
редактор на в. "Култура" получи награда
за цялостен принос към свободата на духа в
България и за ролята на вестника в поддържането
на разнообразни тълкувания за обществените
процеси.
Нели Червенушева - "Преводачката на чернобели филми" и режисьорът Теди Москов за това,
че са създали повода и съответно открили едно от
измеренията на свободата на духа в затвореното
общество на България от преди края на 80-те
години на миналия век.
Малина Томова - директор на издателство
"Стигмати", което в продължение на петнадесет
години открива на българската четяща публика
светове, които едва ли биха били достъпни толкова
навреме. Получава наградата за цялостен принос в
разнообразяването на книжнината на български
език.
Специални поздрави на бившия член на ИПИ,
приятел и дарител Георги Ангелов!
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Василев”,

Включване в Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор
През декември 2008 ИПИ стана част от
коалиция, чиято основна цел е
осигуряване на свободно, отговорно и

законно упражняване на избирателното
право от всеки български гражданин.
Организациите-учредители са:

На 17 декември беше проведена среща с министърпредседателят и председател на ВС на БСП г-н Сергей
Станишев и г-жа Мая Монолова, народен представител и
член на ръководството на партията, които изразиха

подкрепа за инициативата и за по-голяма част от
предложенията.

От страна на НДСВ участие в работната среща на 17
декември 2008 година взеха г-жа Мария Дивизиева, г-жа
Марина Дикова, г-н Яни Янев и г-н Станимир Илчев, които
изцяло подкрепиха инициативата.
На работната среща, проведена на 17 декември 2008 година,
от името на партия ГЕРБ г-н Бойко Борисов изрази пълна
подкрепа за инициативата и за клаузите на Обществения
договор.

1.

Асоциация “Прозрачност без граници”

2.

Институт “Отворено Общество” – София

3.

Българско училище за политика

4.

Европейски институт

5.

Зелени Балкани

6.

Институт за пазарна икономика

7.

Фондация за реформа в местното
самоуправление

8.

Център за икономическо развитие

9.

Център за либерални стратегии

През месец декември 2008 година
представители на Гражданската коалиция
за свободен и демократичен избор
проведоха поредица от срещи с
ръководствата на политически партии,
синдикални организации и експерти, на
които анонсираха Обществения договор.

Разни
9

През ноември екипът на ИПИ премина през специализирано обучение по
иконометрия с гост – лектор Войтек Пачински от полската фондация Case

9

ИПИ публикува няколко анализа в областта на местната власт и регулирането,
финансирани от дарение на г-н Фридрих Бауерзакс. Анализите са на тема
„Възможности за повишаване ефективността на градския транспорт в
София чрез промяна в механизма на контрол и редуциране броя на
пътуващите гратис” и „Приватизация на Тотото - Защо и Как ?”

Публични участия на икономисти на ИПИ
9

Адриана Младенова изнесе презентация за необходимостта от пенсионна
реформа на Форума за финансови услуги в Югоизточна Европа, който се
проведе на 2 декември 2008.

9

Димитър Чобанов участва с презентация на пресконференция, организирана от
“Индъстри Уоч“ от изследване на паричното богатство на българските
домакинства през третото тримесечие на 2008, която се проведе на 18
ноември 2008.

9

Светла Костадинова участва в публично съвместно заседание на Комисията
по икономическа политика и Комисията по бюджет и финанси в
Парламента с основна тема проекта за бюджет 2009, проведено на 06 ноември
2008

9

Светла Костадинова участва в публично представяне и обсъждане на
Националната стратегия за развитие на научните изследвания (2008 - 2018),
организирана от Министерството на образованието и науката на 09
декември 2008.
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