
 

 

 

НОВИНИ от ИПИ 

януари - март 2014 

 

 
Скъпи приятели, 

 

Ето че първите три месеца от 2014 г. са вече зад гърба ни. За нас 
те бяха традиционно изпълнени с писане на статии и анализи, 
кандидатстване по проекти, организиране на публични събития. 

От 1 март 2014 г. институтът се премести на нов адрес:  

бул. „Патриарх Евтимий” № 10, етаж 2 

Отново сме на този славен булевард. 

И отново, както и през пре е р и а

 интерес за подкрепа на инициативите на ИПИ. Те са както 
актуалн

 пожелание за светли празници, 

ИПИ в социалната мрежа 

 

дишните години, щ  п одължаваме да ви нформир ме 
редовно, да споделяме с вас своите успехи, да разчитаме на вашата подкрепа и съдействие.  

Вярвам, че ще проявите
и, така и с дългосрочен характер, защото изграждат икономическо знание и капацитет 

за критично мислене. 
 

 

С

Бинка 

 

 
  

туктук  

 

тук 
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СЪБИТИЯ 
 
Премиера на документалния филм „Преходът, който не се състоя” 

31 март 2014, зала „Сердика”, хотел „Шератон” 
 

Приятели на ИПИ, съмишленици, представители 
на научните среди и дипломатическия корпус се 
събраха на организираната от ИПИ премиера на 
документалния филм „Преходът, който не се 
състоя”. Автор на лентата и на книгата, която 
всеки един участник получи, е журналистът 
Красимир Лаков. Неговата цел е била „да 
обрисува началото на преходния период в 
България от комунизъм към демокрация и да 
представим някои от хората, започнали 
промяната”.  

За нас беше особено приятен фактът, че много от 
хората, взели участие в разработването на 
националната стратегия за преход към пазарна 
икономика, известна повече като плана „Ран-Ът”, 
се събраха на едно място отново след близо 25 
години. 

Заедно със специалните гости - Ричард Ран, 
Роналд Ът и Марк Блумфийлд, на премиерата 
дойдоха проф. Иван Ангелов, доц. Боян 
Славенков, проф. Христина Вучева, Румен 
Аврамов, д-р Генчо Димов, Рашко Ангелинов – 
членове на българския екип в изготвянето на 
програмния документ.  

Водещ на събитието и модератор на оживената 
дискусия беше Красен Станчев – председател на 
Съвета на ИПИ. 

Повече за книгата, филма и отзвука от визитата 
на Ричард Ран, Роналд Ът и Марк  Блумфийлд 
можете да видите тук. 
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Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” пред 
представители на дипломатическия корпус и чуждестранни търговски камари  

11 март 2014, зала 3, хотел „Радисън” 

 

 
Целта на специално организираното представяне на проекта отново беше да се представят 
резултатите от изследването, както и да се чуят различни мнения и препоръки. Доказателство 
за интереса към проекта бяха многото въпроси, задавани към нашите икономисти. Всички 
присъстващи оцениха високо работата на експертите от ИПИ. 
  

Стр. 3 от 8 



Кръгла маса на тема:  
„Предизвикателства пред развитието на областите в България” 

06 февруари 2014, зала „Средец”, гранд - хотел „София” 

 

За втора поредна година ИПИ организира 
кръгла маса по проекта „Регионални 
профили: показатели за развитие”. 
Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Фондация „Америка за 
България”. 

Експерти от държавната администрация и 
неправителствения сектор, представители 
на академичните среди и професионалисти 
в сферата на регионалното развитие и 
статистика взеха участие. 

Представени бяха основните изводи в два 
дискусионни панела. Разгледани бяха 
предизвикателствата пред социалното и 
икономическото развитие на областите в 
страната, както и ключовите фактори за 
растеж на областите. Обсъдени бяха и 
различни насоки за бъдещи тематични 
анализи в рамките на проекта. 

 

 

 

Нашите икономисти внимателно 
изслушаха направените коментари и 
препоръки. Получаването на обратна 
връзка, което беше и целта на кръглата 
маса, е от съществено значение за 
подготовката на предстоящото трето 
издание на изследването за регионите. 
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ПРОЕКТИ НА ИПИ – 2014 

 

1. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика" – една от запазените 
марки на ИПИ.  

Финансира се изцяло от дарения. 

2. Месечен английски бюлетин на ИПИ – продължава традицията на едно от 
първите печатни издания – News Letter. 

Финансира се изцяло от дарения. 

3. „Регионални профили: показатели за развитие”  

Предстои издаването на третото, последно изследване по проекта, финансиран от 
Фондация „Америка за България”. Изследването представя обобщена информация 
за развитието на 28-те области в България, както и тематични анализи. Досегашните 
две издания се радваха на особен интерес от представители на научната общност, 
специалисти от администрацията, икономически съветници в различни посолства, 
както и от страна на чуждестранни инвеститори. 

4. Икономически анализ на селското стопанство  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за 
България”. Колегата Николай Вълканов ще продължава да изготвя месечни обзори 
на зърнените пазари, както и други анализи, доклади, коментари за състоянието и 
перспективите на селското стопанство в България, Европейския съюз и по света. 

5. Успехите и провалите на българските правителства 

Първото издание на това изследване беше през 2008 г. като част от проекта, 
финансиран от CEE Trust. Идеята беше да се анализира работата на българската 
администрация посредством докладите на Сметната палата. Докладите целят да 
ограничат неуспехите на българската администрация при разходването на 
бюджетните средства и да способстват за по-ефективното изпълнение на 
правителствените програми и инициативи. 

До момента изследването има четири издания. 

Изследването се финансира изцяло от дарения. 

6. Алтернативен бюджет на ИПИ – друга запазена марка на института, с над 10-
годишна история. Цели да покаже, че е възможно да се разработват и бюджети с  
ниски данъци и по-ефективни разходи.  

Проектът се финансира изцяло от дарения. 

7. Икономическата свобода в България 

Институтът за пазарна икономика е партньор в изготвянето на две класации, които 
измерват степента на икономическа свобода по света - Индексът на икономическа 
свобода на фондация „Херитидж” и списание „Уолстрийт Джърнъл”, и 
международната класация на канадския институт „Фрейзър”. ИПИ отговаря и за 
разпространението на изследванията в България. 

Преди години институтът организираше пресконференции и срещи с някои от 
авторите на Индекса за икономическа свобода – „Херитидж”/”Уолстрийт Джърнъл”. 
През последните няколко години Институтът проверява и коментира 
предварителните данни за България, а впоследствие разпространява 
прессъобщението и за двете класации и анализира данните за България.  

В станалото традиционно вече издание „България в международните класации” 
икономистите на ИПИ анализират по-подробно данните за България и на тяхна база 
изготвят препоръки. 
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8. Индекс право на собственост 

ИПИ представя международния индекс „Право на собственост” 2013 (International 
Property Rights Index - IPRI), който отчита защитата на интелектуална и физическа 
собственост в 131 държави по света, представляващи 98% от световния БВП и 93% 
от населението на Земята. Институтът е сред 74-те международни организации, 
които сътрудничат на Алианс „Право на собственост” при съставянето на 
годишната класация. 

 

9. Активно гражданство и добро управление в борбата с бедността  

Двугодишен проект, финансиран от Норвежкия фонд. Проектът е насочен към 
налагането на добро управление и работещи политики. 

Аналитичната работа цели по-доброто разбиране на причините за бедността, както 
на ниво експерти и вземащи решения, така и на ниво медии и обикновени граждани. 
Включването на максимално широка експертиза от гражданското общество ще 
спомогне за неговото укрепване, като създаването на неформални мрежи (групи) ще 
допринесе за изграждане на образа на неправителствения сектор като пазител на 
демокрацията и генератор на работещи идеи и политики. В рамките на проекта ще 
бъдат създадени две неформални работни групи от представители на гражданското 
общество. 

 

10. Клуб на студентите към ИПИ 

Клубът развива своята дейност вече пета година, за да осигури форум на 
студентите, интересуващи се от икономика и икономическа философия и да 
предостави достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи. 
Финансира се изцяло от дарения. 

 

11. Летен студентски семинар  

За четвърта поредна година ИПИ, съвместно с Фондация за свободата „Фридрих 
Науман” и Институтът за икономически изследвания (Institute for Economic Studies – 
Europe), организира едноседмичен международен семинар. Сред гост-лекторите са 
изтъкнати специалисти в областта на икономиката, политологията, философията.  

Проектът се финансира от ИПИ и Фондацията за свободата „Фридрих 
Науман”. 

 

12. Стажантска програма 

От 2005 г. ИПИ редовно организира и провежда програма за стажанти. Стажът е с 
продължителност от три месеца. По време на стажа младежите участват пълноценно 
в работата на института – пишат статии, кратки резюмета, участват в извършването 
на проучвания и организирането на публични събития.  

Проектът се финансира от собствени резерви на ИПИ, но се търсят дарения 
за финансовото му обезпечаване. 

 
13. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА 

Създаването на библиотеката беше по проект, финансиран (ноември 2009 – януари 
2012 г.) от Фондация „Америка за България”. Библиотеката отвори врати през 2010 
г. За краткото време, през която тя функционира, библиотеката успя да се утвърди 
като място, на което може да се намери нова, качествена, труднодостъпна (по 
различни обективни причини) икономическа и обществено-политическа литература. 
На читателите е осигурен лесен и бърз достъп до книгите. 
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Организирането на представяния на книги и автори, лекции, дискусии и прожекции 
„оживи” библиотеката, превърна я в своебразен форум за обсъждане на идеи, 
провеждане на дебати по актуални теми и превръщането й в интерактивна 
библиотека. 

Икономическата библиотека се финансира от ИПИ и от дарения. 

14. Образът на предприемача в посткомунистическите страни  

През тази година предстои издаването на сборник с есета на десет изтъкнати автори 
с принос към теорията на австрийската икономическа школа. 

След успешно приключилия през 2013 г. конкурс за видео, тази година ще се 
заснемат няколко филмчета, чиято цел отново ще бъде да се променят нагласите 
към образа на предприемача у нас. 

15. Преглед на мястото на България в международните класации 

За шеста поредна година, благодарение на финансовата подкрепа на Фондацията за 
свободата „Фридрих Науман”, икономистите на ИПИ ще направят преглед на 
редица международни индекси, ще анализират причините за мястото на България в 
тях и ще направят препоръките за постигането на по-добри резултати, което 
доказано се изразява в повече инвестиции, по-бърз растеж на икономиката и по-
високи доходи.  

 
 
 

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА 
МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 

 
Дискусия на тема: „Преходът след 25 години. А сега накъде?” 
гост-лектори: Румен Аврамов, Красен Станчев, Георги Стоев 
18 февруари 2014 г. 

 

Датата 10 ноември 1989 г. се приема за 
начало на прехода към демокрация и 
пазарна икономика. Защо бе необходим 
преход? Преход от какво и към какво? 
Как изглежда в очите на различните 
поколения? Какви надежди породи и 
какви разочарования донесе? Приключил 
ли е? Всъщност що е то преход? 

Преди 20 години сборникът „Преходът“ 
предложи едни от първите отговори на 
редица от тези въпроси. На тях 
продължихме да търсим отговора заедно 
с нашите гости.  

Оживената дискусия беше своеобразна 
прелюдия към премиерата на 
документалния филм и книгата, 
посветени на прехода. 
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 
 
Семинар-дискусия на тема: "Цената на неравенството" 
19 март 2014 
 

Клубът на студентите към ИПИ, със съдействието на 
Фондацията за свободата „Фридрих Науман”  и на 
Либертарианския клуб към УНСС, организира семинар-
дискусия на тема „Цената на неравенството”. Беше направен 
икономически и социален поглед към възприятията, 
реалностите и съвременния дебат за „пропастта между бедни и 
богати”. 

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ, направи кратко 
изложение по темата, след което ще бъде открита дискусия.  
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Темата за неравенството традиционно доминира общественото 
пространство, а неотдавна българите определиха бедността и 
социалното разслоение като най-големият световен проблем. 
Преди няколко седмици на българския пазар излезе и книгата 
на Джоузеф Стиглиц „Цената на неравенството”, която също 
предизвика сериозен дебат.  

 

 

 

 

 
МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

За първите три месеца експертите на института има 141 медийни изяви – интервюта за 
различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. 

 

 
Стажантска програма в ИПИ 

В периода януари – март 2014 г. стажанти в ИПИ са Борислав Христов и Елин 
Качулски. 
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