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НОВИНИ от ИПИ 

октомври 2010 - февруари 2011 
 

 

 

 

 

 

 

ИПИ в социалната мрежа 
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Награда за ИПИ 

 

На 16 декември 2010 г. Българската асоциация на дружествата за 
допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) присъди на Института за 
пазарна икономика „Наградата на БАДДПО за 2010 година” за изключителна 
активност, постоянство, широкообхватност и професионализъм в 
публикуването на актуална информация, експертни анализи, становища и 
предложения по проблемите на пенсионното осигуряване и пенсионната 
реформа в бюлетина „Преглед на стопанската политика”  

 

Прочетете повече тук. 

 

 
 

http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Market-Economics/129780411071
http://www.facebook.com/pages/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%98/246213499351
http://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/184719854897183
http://ime.bg/bg/nagradi/#ixzz1FGl3GlDp
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КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ 

В началото на 2011 ИПИ и БМА обявиха създаването на Клуб на 
икономическите журналисти. Целта е да се създаде мрежа от 
икономически журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за 
да провокират задълбочен икономически дебат по важните теми на 
публичната политика. 

Членовете на клуба ще имат достъп до събития на ИПИ и БМА (лекции, 
конференции, дискусии и др.) и ще могат свободно да заемат книги от 
Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. 

Клубът е втората съвместна инициатива на ИПИ и БМА, подкрепена от 
Фондация “Америка за България”. 

ИПИ и БМА създадоха и поддържат Икономическа библиотека с над 4730 
заглавия на утвърдени световни автори. 

 

Първи семинар (21 февруари 2011) 

Лектори бяха Георги Ганев и Георги Ангелов, които засегнаха редица теми, 

сред които: 

 За какво става въпрос в икономиката; 

 Видимото и невидимото; 

 Институционална икономика; 

 Вреден и полезен публичен натиск и лобизъм; 

 Как да четем основните икономически показатели; 

 Добри и лоши модели на икономическа политика; 

 Местно срещу външно знание; 

 Оценка на публични политики. 

 

 

Клубът си има страница 
във Фейсбук, където са 

качени всички 
презентации от първия 

семинар.  

 

 

СЕМИНАРИ СЪС СТУДЕНТИ 

 

Естествени права на хората 

26 октомври 2010 

 

Цел на семинара бе да намери отговор на следните въпроси: 

 Сблъсъкът на индивида срещу колектива или зависят ли нашите 
права и свободи от обществения строй?  

 Защо справедливостта стои над обществото и преди законите? 

 Защо борбата за тези неписани естествени права продължава от 
векове и е отнела толкова много животи?  

 

Семинарът се провежда в партньорство и с безценната подкрепа на фондация за 

свободата Фридрих Науман. 

 

Трябва ли да има минимална работна заплата? 

14 октомври 2010 

 

През изминалите два месеца размера на минималната работна заплата отново 
бе обект на дискусия сред заинтересованите лица. За да потърсим заедно със 
студентите пътя към решението на тази дилема заложихме на следните 
акценти в семинара: 

 Митове и реалности, стандарт на живот или праг на мизерията, закрила 
или дискриминация е минималната заплата?  

 Трябва ли да има минимална работна заплата и какъв да е размерът й?  

 Кого защитава минималната заплата и какви са скритите ефекти? Кой на 
чия страна е в дебата за минималната заплата?  

 

Семинарът се провежда в партньорство и с безценната подкрепа на фондация за 

свободата Фридрих Науман. 

 

http://library.ime.bg/
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България в международните класации: 69 мерки за икономически 
растеж 

01 декември 2010 

 

На семинара бяха поканени  младите хора от Клуба на студентите към ИПИ. 
Целта беше ИПИ да представи развитието на България в последните години, 
както и какви конкретни реформи могат да се предприемат, а студентите да 
дебатират по различни теми и проблеми, пред които е поставена България. 

 

Семинарът се провежда в партньорство и с безценната подкрепа на фондация за 

свободата Фридрих Науман. 
 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ 

 

РЕФОРМИ ВМЕСТО ВДИГАНЕ НА ОСИГУРОВКИ 

6 октомври 2010 

 

Позицията на Независимия съвет за пенсионна реформа по повод отлагането 
на реформите и вдигането на осигуровките беше представена на 
пресконференция в БТА.  

 
В пресконференцията взеха участие: 

Георги Ангелов, Светла Костадинова, Петър Ганев, Лъчезар Богданов и 
Владимир Каролев  

АЛТЕРНАТИВЕН ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 2011 

18 октомври 2010 

 

Вече осма поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изработва 
алтернативен на държавния бюджет, при допускания за ниски данъци, 
фискална дисциплина и запазване на възможностите за растеж и просперитет. 
На пресконференцията ще представим нашите предложения за: 

В пресконференцията участие взеха: 

Красен Станчев, Светла Костадинова и Петър Ганев.  

ИКОНОМИКА НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ - БЪРЗИ РЕФОРМИ ЗА ВИСОКИ 
ДОХОДИ 

16 ноември 2010 

 

Институтът за пазарна икономика и Фондация за свободата „Фридрих Науман” 

организираха пресконференция за представяне на второто издание на 
„Преглед на мястото на България в международните класации” 

 На пресконференцията бяха представени конкретни мерки за по-висок 
растеж и по-голяма заетост в България.  

 

КАК ЩЕ РАСТЕ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА? УРОЦИ ЗА 
ИНТЕГРИРАНА ЕВРОПА 

06 декември 2010 

 

ИПИ и БМА организираха представяне на най-новата 
публикация на 

BRUEGEL и Vienna Institute for International Economic Studies 
(wiiw). Жолт Дарвас изложи основните тези на авторите на 
доклада, а Георги Ганев представи коментарите си по 
публикацията. 

 

„Whither growth in central and eastern Europe? Policy 
lessons for an integrated Europe” 
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Красен Станчев представи Гордън Тълок 

23 февруари 2011  

 

Красен Станчев запозна аудиторията с някои от основните моменти в теорията 
на Гордън Тълок за обществения избор, като илюстрира идеите му с примери 
от днешното състояние на икономиката и политиката. 

Гордън Тълок е университетски професор по право и икономика, виден 
научен сътрудник в Центъра по политическа икономия „Джеймс Бюканън” в 
университета „Джордж Мейсън”, преподавател едновременно в икономическия 
и в юридическия факултет.  

Петър Ганев представи Гарет Гарет 

14 декември 2010 

 

Гарет Гарет е американски журналист и автор, чиито творби се преоткриват в 
днешно време. За връх на художествените му произведения се смята 
трилогията от началото на 20-те години на ХХ век, която прави Гарет 
истински популярен. Покрай романтичните истории във всяка една от тези 

творби, могат да се открият изключително ценни факти от историята на 
Америка в края на XIX век и началото на XX век. 

 

Валери Димитров представи Мизес  

24 ноември 2010 

Професор Валери Димитров представи един от най-страстните защитници на 
свободата през ХХ век - Лудвиг фон Мизес. 

 

 

 

 

НОВИ КНИГИ  

Повече от 60 нови книги за последните 3 месеца. Попълването продължава постоянно. Ето само част 
от тях.  

 

Повече за книгите и техните автори можете да намерите на сайта на библиотеката 
http://library.ime.bg/pages/home/ 

 

 "Are Economists 

Basically Immoral?" 
and Other Essays on 
Economics, Ethics, and 
Religion 

 

Paul Heyne 

Liberty Fund, 2008 

The Wisdom of Adam 
Smith: A Collection of 
His Most Incisive and 
Eloquent Observations 

 

Adam Smith  

Liberty Fund, 1976 

Философията: кому е 
нужна 

 

Айн Ранд 

Издателска къща Мак, 
2011 

Моите години с Айн 
Ранд 

 

Натаниъл Брандън 

Издателство „Изток-
Запад”, 2010 

The Art of Not Being 
Governed: 

An Anarchist History of 
Upland Southeast Asia 

James C. Scott 

Yale University Press, 
2009 

Писмо за 
толерантността 

Джон Лок 

Сиела, 2009 

Финансови измерения 
на икономическата 
свобода  

колектив 

Издателска къща "Стено", 
Варна, 2009 

America's Great 
Depression 

 

Murray N. Rothbard 

Leipzig, Germany, 2009 

The Myths of 
Innovation 

Financial Market 
Bubbles and Crashes 

Fooling Some People All 
the Time: A Long Short 

Crash Proof 2.0: How to 
Profit From the 

http://library.ime.bg/pages/home/


Стр. 5 от 7 

 

Scott Berkun 

O'Reilly Media, 2010 

 

Harold Vogel 

Cambrigde Press, 2010 

Story 

 

David Einhorn 

John Wiley & Sons, Inc., 
2008 

Economic Collapse 

 

Peter D. Schiff and John 
Downes  

John Wiley & Sons, Inc., 
2009 

The (Mis)Behaviour Of 
Markets: A Fractal View 
of Risk, Ruin and 
Reward 

 

Benoit B. Mandelbrot and 
Richard L. Hudson 

Profile Books Ltd., 2005 

Quantum: Einstein, 
Bohr, and the Great 
Debate about the 
Nature of Reality 

 
Manjit Kumar 

Icon Books, 2009 

The War of the World: 
History's Age of Hatred 

 

Niall Ferguson 

Penguin Books, 2007 

Colossus: The Rise And 
Fall Of The American 
Empire 

 

Niall Ferguson 

Penguin Books, 2005 

 

  

 

КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

 

На 28 февруари 2011 г гост-лектор на Клуба беше Мартин Димитров, а 
темата: "Фискалният борд - какво е и защо е необходим на България?" 

 

На 27 януари 2011 гост-лектор на Клуба беше Даниел Вълчев, а 
темата: „Висшето образование в България – висш пилотаж или здрав разум”. 

 

 

На 20 октомври 2010 г. в Столична библиотека гост-лектор на Клуба беше 
Милен Велчев, който говори за "Бюджета, реформите и обществената 
дискусия". 

 

 

 

КАМПАНИЯ „РАЗХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА” 

Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения. 

 

 

Анализи от кампанията 

Най-скорошният анализ е за Успехите и провалите на българските правителства, който публикувахме на 17 
февруари 2011. Той допълва първото изследване от 2008 година с нови 153 и включва 586 одита и 
обхваща 12 години - от 1998 до 2009 година. Анализът изследва работата на централната администрация 
чрез преглед на одитните доклади на Сметната палата. 

За всички 586 разгледани доклади конкретно идентифицираните загуби са за над 950 млн. лева за 
разглеждания период. 

БТВ|ТВ Европа|Хоризонт|радио България|24часа|Труд|радио Варна|Дневник| 
Стандарт|Пари|Класа|Сега|Република|БТА|Mediapool|Investor|Econ.bg 

 

 

http://ime.bg/bg/articles/publikacii-i-statii-ot-kampaniyata-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/var/images/Final_FEB_15_2011.pdf
http://ime.bg/uploads/b205d6_FullReport.pdf
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Редовното вече изследване за „Допълнителните харчове на българските правителства 2000 – 2010” беше 
публикувано на 09 декември 2010.  

Изследването проследява допълнителните харчове през последните 10 години, чиято сумата достига почти 
10 млрд. лв. за целия период.  

Изследването предизвика огромен интерес, по който може отчасти да се съди от отразяването в медиите: 

В-к Труд | В-к Дневник |В-к Пари |В-к Сега |В-к Банкеръ |В-к Новинар |В-к Класа |БНР 
|Mediapool.bg |Money.bg |Investor.bg|DarikFinance.bg 

 

 

Графики от кампанията 

ИПИ публикува и графики с кратък коментар:  

 Данни за държавните разходи и визуализации, 4 февруари 2011 

 Разходи за обезщетения и помощи от ДОО, 28 януари 2011 

 Активни мерки на пазара на труда 2000-2011, 21 януари 2011 

 Бюджетен дефицит за 2010 г., 14 януари 2011 

 Графика: Български мисии зад граница, 1 януари 2011 

 

 

Ден на свобода от правителството 

Огромен интерес предизвика и изчисляваният от ИПИ „Ден на свобода от правителството”, който бе обявен 
в началото на 2011 година. Тази символична дата привлича все повече внимание, давайки различен поглед 
върху намесата и ролята на държавата.  

Нова ТВ | BBT | БНР | Дарик радио | 24 часа | Стандарт | Монитор | Дума | Mediapool | Econ.bg 

 

 

*** 

 

КАМПАНИЯ „РЕФОРМА НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА” 

Независимият пенсионен съвет продължи с работата си 

 

 

 

05 октомври 2010 

Данните за развитието на разходо-покривната пенсионна система в 

България за последните години не са лесно достъпни и дебатът за 
реформата често се води без достатъчно информация.  

За да запълним поне отчасти тази празнота, публикуваме избрани данни. 
В следващите седмици ще качим на страницата суровите данни, които да 
се използват свободно.  

 Документът е достъпен ТУК (pdf) 

 
 

ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ИПИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

УСПЕШНА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

26 ноември 2010  

Представени бяха практически средства и похвати за добра и 
ефективна застъпническа кампания с примери от 
действителността.  

В обучението участие взеха 29 участници от неправителствени 
организации от столицата и страната. 

 

Обученията са част от проект “Securing citizens’ inclusion in public 

governance through increasing NGO capacity and strengthening 
consultation process”, финансиран от Balkan Trust for Democracy. 

 
 

http://ime.bg/var/images/ExtraSpending.pdf
http://ime.bg/bg/articles/danni-za-dyrjavnite-razhodi
http://ime.bg/bg/articles/razhodi-za-obezshteteniya-i-pomoshti-ot-doo/
http://ime.bg/bg/articles/aktivni-merki-na-pazara-na-truda-2000-2011-g/
http://ime.bg/bg/articles/kampaniya-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava-byudjeten-deficit-za-2010-g/
http://ime.bg/bg/articles/kampaniya-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava-bylgarski-misii-zad-granica/
http://ime.bg/bg/articles/do-4-mai-rabotim-za-pravitelstvoto-ostavat-10-za-otrabotvane/
http://ime.bg/var/images/BG_Pension_System.pdf
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ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПРЕСНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
КАТО ЧАСТ ОТ ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ 

28 януари 2011  

 

Обучението бе изцяло насочено към предоставянето на 
конкретни знания и умения за изготвяне на експресни оценки на 
въздействието, които да служат като основен доказателствен 
материал от структурите на гражданското общество при 
взаимодействието им с администрацията.  

В него участваха 29 представители на неправителствени 
организации от столицата и страната. 

 

Обученията са част от проект “Securing citizens’ inclusion in public 
governance through increasing NGO capacity and strengthening 
consultation process”, финансиран от Balkan Trust for Democracy. 

 

 

 

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

За изминалия период екипът на ИПИ имаше повече от 60 участия в медиите – статии, ТВ и радио. 

Повече информация тук. 

 

 

КРАТКИ НОВИНИ 

 

Нови хора 

От началото на ноември 2010 екипът на ИПИ се увеличи с двама икономисти. Красимир Петкашев и 
Михаил Андреев се присъединиха към екипа. И двамата са с профил макроикономика, бюджет и финанси. 

От началото на 2011 Мариана Милушева пое работата по дарителските инициативи на ИПИ. 

От февруари 2011 ИПИ вече има представител и във Варна – Милена Проданова. 

 

Стажанти 

Стажантската програма на ИПИ продължава с пълна сила. На всеки три месеца след оценка на есета 
избираме трима студенти, които да направят стаж. 

За периода ноември 2010 – януари 2011 стажанти бяха Севдана Дочева, Цвета Миленова, Ивайло Тасев 
и Милен Желев. 

 

В момента (февруари – април 2011) стажанти са Милена Пешева, Георги Аврамов и Мартин Стоименов.  

 

 

http://ime.bg/bg/ipi-v-mediite/

