НОВИНИ от ИПИ
Юли - 2008
Посещение на Светла Костадинова в САЩ, 07-19 юли 2008

Стив Форбс
Форбс е президент и главен изпълнителен
директор на Форбс и главен редактор на
списанието Форбс.
През 1996 и 2000 година г-н Форбс е
кандидат за номинацията на републиканската
партия за президент на САЩ.

Джеймс Гуортни
Fraser Institute, Канада
Съавтор на Индекса за икономическа
свобода по света, който се публикува от
1996 година. ИПИ е местният партньор на
Индекса за България.

Робърт Лоусън
Fraser Institute, Канада
Съавтор на Индекса за икономическа
свобода по света, който се публикува от
1996 година. ИПИ е местният партньор на
Индекса за България.
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Дейвид Фридмън
Професор по право в Университета Санта
Клара и редактор на списанието Liberty.
Син на Милтън и Роуз Фридмън.

Участие на Светла Костадинова в дебат по
време на FreedomFest в Лас Вегас (09-13
юли). Дебатът е на тема „Плосък или
справедлив данък?”.
Събитието събра повече от 1 300 участници и
привърженици на идеите за повече
индивидуална свобода, малка държава и
ниски данъци.

От ляво на дясно
Марк Скунсен
Организатор на FreedomFest. Той е икономист
по образование, финансов анализатор и
съветник, университетски професор и автор
на повече от 20 книги. От 1972 до 1975
година г-н Скунсен е икономически
анализатор в ЦРУ. Бил е и директор на
Фондацията за икономическо образование.
Уорън Коутс
До 2003 година работи в МВФ като директор
на отдела за парични и финансови системи.
Преди това работи като икономист към
Федералния резерв и Световната банка. Г-н
Коутс има активна роля при въвеждането на
Валутния борд в България.
Дан Мичъл, CATO Institute
Един от най-ревностните поддръжници и
разпространители на идеята за плосък данък
по света.
Ричърд Ран, CATO Institute
През 1982 президентът Рейгън назначава г-н
Ран за член на Съвета за социална политика.
През 1988 година г-н Ран е икономически
съветник на президента Буш. В началото на
прехода в България г-н Ран е член на Екипа
за преход, който се състои от чужди
специалисти, които да начертаят насоките за
развитие на страната.
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Стени Хойър
Лидер на демократическата партия в
Камарата на представителите в САЩ.

Боб Бар
Кандидат за президент на САЩ на
Либертарианската партия

Светла Костадинова изнася лекция в
CATO Institute на 17 юли 2008

Други
1. Коментар на Wall Street Journal за работата на ИПИ и данъчния дебат в България http://online.wsj.com/article/SB121647615754667819.html
2. Статия, в която се цитира ИПИ и Стив Форбс http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=69667

Освен участие и срещи по време на FreedomFest в Лас Вегас, Светла Костадинова изнесе и две
лекции във Вашингтон:
°
Heritage Foundation – можете да гледате запис на лекцията тук http://www.heritage.org/Press/Events/ev071708b.cfm
°

CATO Institute
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***
Реакция на изпратения до всички депутати Бюлетин за ниски данъци: Плосък данък
на ИПИ

Започнаха да се появяват и първите информации за бюджет 2009. Според тях се
предвижда 2% нетно намаление на осигуровките от началото на 2009. Ние ще
продължим с кампанията си и ще ви информираме за развитието на дебата.
Предстоят бурни месеци до приемането на бюджета и ИПИ ще продължи да отстоява
предложенията за ниски осигуровки.

Стр. 4 of 4

