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Скъпи приятели, 

 

Трите месеца се изтърколиха бързо както става винаги, когато човек има много задачи, 
планира нови начинания и се занимава с неща, които му носят удовлетворение. 

При нас, както и в цялата страна, е нагорещено. Лятото дойде с високите си температури, а и 
политическият градус се покачва непрекъснато. 

В ИПИ кипи работа по второто издание на „Регионални профили: показатели за развитие”, 
изготвяне на становища и коментари, писане на статии не само за седмичния бюлетин 
„Преглед на стопанската политика”, но и за различни медии. 

Специално внимание и усилия отделяме и на финансирането на института чрез дарения. В 
тази насока имаме известен напредък, но има какво още да желаем и да направим. 

На следващите страници ще ви припомним какво сме свършили през последните три месеца. 
За нашите изследвания и организирани събития сме ви информирали своевременно и така ще 
правим занапред. 

 

 

С пожелание за хубаво лято и ваканционни емоции 

 

Светла 

 
ИПИ в социалната мрежа 

 

 
тук

 
тук

 
тук 
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СЪБИТИЯ 
 

Free Market Road Show в София 
16 май 2013 

София за първи път бе включена в обиколката на Free Market Road Show. 

Инициативата започва през 2008 г., когато под егидата на Австрийския икономически център 
група от американски и европейски лектори обикалят 12 европейски столици, изнасяйки 
лекции за свободния пазар. Целта е да се провокира дебат сред икономисти, политици, 
предприемачи, граждани и медии за възможните решения на настоящите проблеми, както и да 
се представят на широката публика идеите на свободния пазар. 

  

  

  
Събитието се проведе под надслов „Ще успеят ли строгите икономии да спасят Европа?” 

Темите, които се обсъждаха, бяха обособени в три панела:  

• Повече или по-малко Европа: Каква намеса можем да си позволим?; 

• Дерегулиране или регулиране: какво ще върне икономиката обратно в релси?; 

• Държава на благоденствието или на възможностите: може ли младежката безработица 
да бъде намалена с повече държавна намеса или с повече свобода? 

Интересът към темите събра в залата близо 80 души – експерти, представители на 
неправителствения сектор, администрацията, журналисти, студенти, граждани.  
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ПРОЕКТИ 
 

2012 - 2014

 

Работата по второто издание на „Регионални профили: 
показатели за развитие” е в разгара си. 

Статистическата информация се обработва, икономистите 
провеждат срещи по места с представители на бизнеса и 
гражданството, за да сверят часовниците си. Предстои 
обобщаването и анализирането на информацията. В края на 
годината ще бъде представено новото издание. 

За повече подробности и информация посетете сайта на 
проекта. 

 

2012 - 2014

 

Икономически анализ на селското стопанство 

Проектът е финансиран от фондация „Америка за България” и 
включва месечен обзор на зърнените пазари, както и други 
доклади, анализи и коментари за развитието на селското 
стопанство в България и по света. 

Всичко по проекта мож да прочетете тук. 

 

2012 - 2014 

 

Производителят на възможности 

Образът на предприемача в посткомунистическите страни 

Обявихме конкурс за кратко видео на тема „Предприемачът 
като откривател”. Участниците имат пълна свобода по 
отношение на качеството, съдържанието и посланието на 
видеото. Най-забавните, провокативни, поучителни и...филмчета 
ще бъдат подобаващо наградени. 

Повече за проекта, който ентусиазира нашия екип, може да 
прочетете тук. 

 

2013

 

360˚ (икономически уроци) 

Проектът се финансира от Обществения дарителски фонд за 
Варна. Целта му е да увеличи шансовете на младежите да 
вземат информирани решения за своето бъдеще като заедно с 
това допринасят за благополучието на семейството си и 
местната общност. 

Проектът си поставя две непосредствени цели: 

1. Разпространение на полезни знания и умения сред учениците 
в горните класове на средното училище, приложими в 
ежедневието; 

2. Привличане на повече младежи към Ученическия клуб на ИПИ 
и разрастване на общността от младежи, които се интересуват от 
проблемите на съвремието и имат конкретни идеи за своето 
бъдеще и това на общността. 
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http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://ime.bg/bg/entr/
http://ime.bg/bg/articles/proekt-obrazyt-na-predpriemaa-v-postkomunistieskite-strani/


ПУБЛИКАЦИИ 

 
Дефиниция и измерване на средната класа в България 

4 юни 2013 

    Целта на изследването е да дефинира и измери средната 
класа в България през последните години, както и да 
дискутира нейната политическа роля. Разгледани са редица 
методологически подходи за изчисляване на броя на „хората в 
средата” и е избран такъв, който използва медианния нетен 

еквивалентен доход на едно домакинство като основен показател.  

Автор на изследването е Стоян Панчев, стипендиант по програмата Young Professional 
Development, финансирана от Think Tank Fund (Open Society Foundations). Стоян Панчев 
премина и стажантската програма на ИПИ. 

Изследването бе широко коментирано в общественото пространство.  

 

 

Успехите и провалите на българските правителства за 
периода 1998-2012 

Преглед на одитните доклади на Сметната палата 

22 май 2013 

Изследването е част от кампанията на ИПИ „Разходите на 
българската държава” . В него се анализира конкретен аспект 
от работата на централната и областните администрации чрез 
прегледа на одитните доклади на Сметната палата, които 
дават полезна и ценна информация, позволяваща да се оцени 
ефективността на администрацията при планирането, 
провеждането и контролирането на отделни дейности и 
програми. 

Направени са и основни препоръки за намаляване на правителствения провал по посока на 
рационализация, прозрачност, приватизация, оценка на въздействието. Изследването може да 
прочетете тук. 

Кампанията „Разходите на българската държава” се финансира изцяло от дарения. 

 

 

Анализ на ефектите от прилагането на директните 
плащания на площ в България 

31 май 2013 

Изследването е част от проекта „Икономически анализ на 
селското стопанство”. В него се обосновава спешната нужда 
от преосмисляне на държавната политика в областта на 
селското стопанство, както и на позицията на България по 
Общата селскостопанска политика на ЕС. Авторът Николай 
Вълканов поддържа тезата, че схемата за плащане на 
единица площ не благоприятства развитието на агросектора 

в България и трябва да се замени с по-неутрален механизъм като схемата за единно плащане, 
която се прилага в старите страни членки. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. 
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http://ime.bg/var/images/Middle_Class_Research.pdf
http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/var/images/Success_Failure_1998_2012_final.pdf
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/


ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА –  

МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 
 

На 6 юни 2013 г. Икономическата библиотека отпразнува своя трети рожден ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро настроение, приятели, сърдечни пожелания, подаръци (книги, естествено☺), 
балони и...торта със свещичка – всичко си беше като на празник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички пожелания бяха в този дух: 

Скъпи приятели от И.П.И.,  

Благодаря Ви за удоволствието да споделя с Вас празника на библиотеката. Тортата беше 
много вкусна, а сладките приказки направиха времето летящо. 

Желая Ви успехи във всички нестандартни идеи и тяхната реализация. 
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И както традицията повелява, в такъв ден трябва да се предприеме ново начинание. Сторихме 
го. Подредихме дарителска изложба със снимки-картини на Алекс Стоева, а приходите, по 
волята на дарителя, ще се използват изцяло за библиотеката. 

От шестте картини бяха откупени три, а останалите търсят своя благодетел. 

Порадвайте им се. Може би ще откриете своята картина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулата с часовника                Ръката 

цена: 140 лв.       цена: 180 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старата къща       цена: 160 лв. 

 

Финансирането на библиотеката – закупуване на книги, организация на събития, 
библиотечна дейност, е изцяло от дарения – корпоративни и индивидуални. Вашата 
помощ е решаваща, за да бъде библиотеката място за ползотворни срещи и дискусии. 
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Премиера на „Новата левица: антииндустриалната революция” от Айн Ранд 

18 юни 2013 

  

  

  
Икономическата библиотека бе домакин на премиерата на „Новата левица”, поредната книга 
на Айн Ранд, която излезе на българския книжен пазар. Издателствата „Изток-Запад” и „МаК” 
са обединили усилията си, за да зарадват родните почитатели на американската писателка от 
руски произход. 

Книгата е сборник с есета, публикувани първоначално в The Objectivist през 1971 г. 

След уводните думи на Калин Манолов идеите на Айн Ранд, отразени в сборника с есета, бяха 
последователно представени от нашите гости: доц. д-р Лъчезар Стоянов, историк; доц. д-р 
Момчил Дойчев, политолог и преводача Огнян Дъскарев. 

Непреходността на идеите на Ранд бяха илюстрирани и със събитията, които в момента кипят 
у нас. 

 

Семинар на тема: „Австрийската школа – поглед към историята и съвремието” 

20 април 2013 
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Икономическа библиотека, в партньорство с либертарианските клубове на УНСС и СУ, 
организира семинар, на който бяха разгледани различни аспекти от теорията и практиката на 
австрийската школа в икономиката. Лектория бяха студенти, които показаха добро познаване 
на материята. 

Ето и темите и лекторите, които правят чест на всяко сериозно теоретично-практично 
занимание: 

Основи на австрийския икономикс 

• Праксеология и австрийският метод – Иван Георгиев 
• Икономическото изчисление и разпръснатото знание – Стоян Панчев 
• Антикапиталистическото мислене - Калин Миков 
• Австрийската теория за парите – Кузман Илиев 
• Теория на капитала, времеви предпочитания, подем и спад – Петър Ганев 
• Банкиране с частичен резерв, роля на централните банки и перспективи пред златния 

стандарт – Владимир Сиркаров 

Забележително е, че младите хора посветиха почивния си съботен ден, за да дискутират 
основополагащи теории. 

Възнамеряваме да направим поредица от подобни семинари. Идеи и теми има. Подготвени 
лектори има. А ако това начинание е привлекателно и за вас, то бихте могли да го подкрепите 
финансово. 

 

Две събития в едно 

10 април 2013 

   
Доц. д-р Мартин Иванов представи книгата си  

„Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г.” 

Изследването на Мартин Иванов, който има трайни интереси в стопанската история на 
България, възстановява за първи път у нас брутния вътрешен продукт за период от 120 
години (1870-2010). Този принос дава възможност за сравнение както на икономическата и 
обществената ситуация през различните етапи от историческото развитие на страната, така и 
с други държави от Европа и останалия свят. 

 

Георги Ганев връчи наградата на победителя за най-добро есе в годишния конкурс на 
БМА 

Стоян Христов спечели конкурса на Българската макроикономическа асоциация за най-добро 
есе. Темата на конкурса, по която писаха 25 участници, беше „Бъдещето на ЕС: единни в 
централизацията или единни в разнообразието”. 

Ние се радваме двойно повече на наградата на Стоян, тъй като той беше стажант при нас. 
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http://library.ime.bg/brutniyat-vytreshen-produkt-na-bylgariya-1870-1945-g/


 

Беседа на тема: „Предприемачеството според „австрийците” 

Лектор – Петър Ганев 

4 април 2013 

  

  
Беседата на колегата Петър Ганев е част от проекта "Образът на предприемача в 
посткомунистическото общество".  

Представени и анализирани бяха резултатите от направеното социологическо проучване. 
Последвалата дискусия доказа, че темата е интересна и навременна. 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ НА ИПИ – ВАРНА 

 

Семинар за ученици от град Варна по проект „360˚(икономически уроци)” 

17 юни 2013 

  

Семинарът се проведе във Висшето Училище Международен Колеж. Под формата на дискусии 
и игра бяха разгледани въпроси за ролята на предприемачите, печалбата, цените, стойността. 
И още: Има ли безплатен обяд? Защо често няма работа за младите? Морална ли е 
икономиката? Особен интерес участниците показаха в играта „Избери си работа”. Надяваме се 
наученото да им бъде от полза, а интересът към икономиката да не ги напуска. През есента 
семинарите ще продължат. Те са част от проекта, финансиран от Обществения дарителски 
фонд за Варна.  
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КОНКУРСИ 
 

По всичко изглежда, че това е лятото на конкурсите за ИПИ. Задача приятна, но и трудоемка. 

 

 

Конкурс за кратко видео на тема  

„Предприемачът като откривател” 

За условията и наградите можете да научите 
тук. 

Икономическата библиотека обяви 
фотоконкурс на тема 

„ЧетенеТо е...” 

Подробностите ще намерите на фейсбук 
страницата на библиотеката. 

 

 

В рамките на проекта „360˚(икономически 
уроци)” ИПИ обявява конкурс за есе за 
ученици от град Варна на тема  

„Можем ли да бъдем успешни без 
университета?” 

 

Информация за конкурса ще намерите тук. 
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http://ime.bg/bg/articles/ipi-obyavyava-konkurs-za-kratko-video-na-tema-predpriemayt-kato-otkrivatel-23/
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МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 
 

В периода април-юни 2013 г. експертите на ИПИ отбелязаха 122 медийни изяви – 
интервюта за различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. 
Изследванията бяха много добре отразени и коментирани, както се вижда от таблицата. 

 

Дефиниция и измерване на средната 
класа в България  

(4-5 юни 2013) 

• dnevnik.bg; 
• capital.bg 
• в-к 24 часа; 
• в-к Труд 
• в-к Труд (2); 
• в-к Труд (3) 
• в-к Стандарт; 
• в-к Сега 
• в-к Преса;  
• в-к Дума 
• БНТ; 
• Нова ТВ 
• bTV;  
• econ.bg;  
• darikfinance.bg 
• economy.bg; 
• mediapool.bg 
• dnes.bg; 
• investor.bg 
• vesti.bg; 
• manager.bg 
• expert.bg;  
• ИА БЛИЦ 
• iNews.bg;  
• ИА ПИК 
• Money.bg;  
• DartsNews 

Анализ на ефектите от прилагането на 
директни плащания на площ в България 

(28-29 май 2013) 

• в-к Сега 
• в-к Преса 
• AgroNews 
• AgroTV 
• Investor.bg 
• Money.bg 
• Mediapool.bg 

Ден на свобода от правителството 2013 

(1 май 2013) 

• БНТ 
• БНР 
• ТВ7 
• investor.bg 
• iNews.bg 
• dnevnik.bg 
• offnews.bg 
• dariknews.bg 
• econ.bg 
• economy.bg 
• manager.bg 
• nenovinite.com 
• ИА Фокус 
• duma.bg 

Успехите и провалите на българските 
правителства 1998-2012 

(22 май 2013) 

• Капитал 
• Стандарт 
• Сега 
• Дневник (тук и тук) 
• Мениджър 
• investor.bg 
• mediapool.bg 
• NBT 
• DarikFinance.bg 
• econ.bg 
• EconomyNews.bg 
• Преса daily 
• Блиц 
• vesti.bg 
• fakti.bg 
• bnews.bg 

 

 

Стажантска програма в ИПИ 
В периода април – юни 2013 г. стажанти в ИПИ са Димитрия Гавалюгова, Петър Кръстев и 
Спартак Софийков. 

http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/06/04/2074818_okolo_35_mln_bulgari_sa_srednata_klasa_izchisli_ipi/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/04/2075159_ima_li_sredna_klasa_v_bulgariia/
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2030707
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2030786
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2031717
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2031791
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-05&article=453365
http://www.segabg.com/article.php?id=651566
http://pressadaily.bg/publication/16386-200-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://duma.bg/node/55662
http://bnt.bg/bg/news/view/102212
http://novanews.bg/news/view/2013/06/04/51436/43-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%8F%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8/
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/3-5-mln-balgari-bili-sredna-klasa-spored-dohodite-si-kam-2010-g.html
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%92%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%BE-_l.a_i.440286_at.4.html
http://darikfinance.bg/novini/94697/%CF%EE%EB%EE%E2%E8%ED%E0%F2%E0+%E1%FA%EB%E3%E0%F0%E8+%F1%E0+%F1%F0%E5%E4%ED%E0+%EA%EB%E0%F1%E0
http://www.dnes.bg/politika/2013/06/05/opasnostite-pred-plana-oresharski.189916
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%81-200-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D0%BE%D1%82-2005-%D0%B4%D0%BE-2010-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-news207187.html
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/06/04/vseki-deseti-bogatash-vseki-vtori-bedniak-v-bylgariia.189876
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/srednata-klasa-e-namaliala-s-okolo-200-hil-dushi-za-5-godini,152164/
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5821811
http://www.manager.bg/news/izmeriha-srednata-klasa-u-nas
http://news.expert.bg/n426807
http://www.blitz.bg/news/article/203504
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_l.a_c.382_i.294202.html
http://pik.bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2005-%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC-news77787.html
http://money.bg/news/id_1614056853
http://dartsnews.bg/News/49310
http://www.segabg.com/article.php?id=650451
http://pressadaily.bg/publication/15874-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://www.agronews.bg/agrobusiness/categories/proetki-i-programi/4464-plast.html
http://www.agrotv.bg/business/4904-plast
http://www.investor.bg/evroproekti/264/a/direktnite-plashtaniia-spyvat-razvitieto-na-selskoto-stopanstvo-u-nas,151801/
http://money.bg/comment/id_386211390/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82_82_%D0%BE%D1%82_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-news206930.html
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/0105ganev.aspx
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/0105ganev.aspx
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%D1%82-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B8_l.n_i.6612_c.20.html
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/do-1-mai-2013-godina-shte-rabotim-za-haznata,144958/
http://inews.bg/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-1-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-_l.a_i.284347.html
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/04/30/2052071_danuchnata_svoboda_ot_pravitelstvoto_nastupva_na_1_mai/
http://offnews.bg/index.php/190038/v-denya-na-truda-spirame-da-rabotim-za-darzhavata
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1078687
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_l.a_i.429871_at.4.html
http://www.economy.bg/economy/view/7401/IPI-Do-1-vi-maj-rabotim-za-dyrzhavnata-hazna
http://www.manager.bg/news/ot-dnes-rabotim-za-sebe-si
http://nenovinite.com/news.php?action=view&ID=2618
http://www.focus-news.net/?id=n1778549
http://www.duma.bg/node/53556
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/22/2066568_turgovete_produljavat_da_sa_slaboto_miasto_na/?ref=rss
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/chinovnitsite_sa_popileli_50_mlrd_lv_za_14_g-189455.html
http://www.segabg.com/article.php?id=649841
http://www.dnevnik.bg/biznes/companii/2013/05/22/2066412_ipi_obshtestvenite_poruchki_sa_nai-golemiiat_problem/?ref=rss
http://www.dnevnik.bg/analizi/2013/05/22/2066278_kak_da_se_namali_pravitelstveniiat_proval/?ref=rss
http://www.manager.bg/news/balgarskiyat-danakoplatets-gubi-50-mlrd-lv-ot-neefektivnata-administratsiya
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nov-ryst-na-narusheniiata-pri-obshtestvenite-porychki-otchitat-ot-ipi-,151434/
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%25B
http://www.nbtv.bg/?page=air-event-details&instanceID=1727&type=47&FCID=FC00a0d12f298a6362ba10dcfa0d835087
http://www.darikfinance.bg/novini/94115
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-_l.a_i.435369_at.4.html
http://www.economynews.bg/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8&%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-news45401.html
http://pressadaily.bg/publication/15538-%D0%98%D0%9F%D0%98:-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-60-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/
http://www.blitz.bg/news/article/201206
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5789471
http://fakti.bg/bulgaria/67198-za-14-godini-sme-zagubili-50-miliarda-ot-neefektivna-administracia
http://www.bnews.bg/article-77228
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