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За ИПИ 

 

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на 
предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят. 

Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г. 

Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, 
както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели 
по различни въпроси. 

 

Съвет на ИПИ 

− Красен Станчев (председател) 
 

− Андрей Евтимов 
− Левон Хампарцумян 
− Мартин Заимов 
− Калин Христов 
− Кенет Лефковиц 
− Георги Саракостов 

 

Екип на ИПИ 

− Светла Костадинова, изпълнителен директор 
 

− Десислава Николова, главен икономист 
− Петър Ганев, старши икономист 
− Зорница Славова, икономист 
− Калоян Стайков, икономист 
− Явор Алексиев, икономист 
− Николай Вълканов, икономист 
− Стоян Панчев, стипендиант 

 
− Дора Тодорова, главен счетоводител 
− Бинка Илиева, мениджър развитие и връзки с дарители 
− Весела Добринова, офис мениджър 
− Милена Проданова, представител на ИПИ - Варна 
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Кратко обобщение на 2012 г. 

 

В своята деветнадесета година от съществуването си, екипът на Института продължи с усилията 
и инициативите, които да доведат до повече разум в публичните политики и повече свобода за 
гражданите. Радвахме се на успехи, но и на отложени решения, които спъват развитието на 
страната. 

Изключително важно развитие за екипа беше задълбочаване на анализа и експертизата на 
регионално ниво. Това позволи обхващането на често пренебрегвана тема за местното 
икономическо развитие. Друга важна насока продължи да бъде работата с млади хора и 
изобщо всички, които проявяват интерес към икономиката. 

Все още, неосъществените идеи за изследвания и кампании са повече от реално 
реализираните, но това пък ни води напред. 

Дарителите и през 2012 г. бяха ключов партньор в осъществяването на важни за каузите 
дейности. Доброволците и младите хора също имаха своята роля. 

Все още имаме много задачи, които изискват постоянство, непримиримост и увереност. 

 

 

Светла Костадинова 

25 март 2012 

 
  



 

 
6 

Анализи 

Изготвянето на изследвания и задълбочени анализи по важни теми е приоритет на ИПИ. По 
този начин, застъпническата дейност се подкрепя и допълва с аргументи и факти, които се 
използват в работата на екипа. 

 

Неутралните опаковки и техните непреднамерени последици 
30 ноември 2012 

Основното заключение от анализа е, че прилагането на уеднаквени 
опаковки на тютюневите изделия ще има пагубни последици за изрядните 
производители и техните марки, без консумацията на тютюн да намалее. 
Точно обратното, вместо понижаване рисковете за здравето, тази 
политика може да постигне противоположния ефект и да доведе до 
увеличаване на броя на пушачите. 

Освен това тютюнът може да е само първата жертва в една глобална 
атака срещу брандинга. Други продукти, считани за вредни, могат също 
да бъдат атакувани занапред: алкохолът, бързото хранене и дори 

безалкохолните напитки. В икономиката наличието на информация е важно. 

 

България в международните класации 2012 г.: 84 мерки за икономически растеж 
29 ноември 2012 

Четвъртото издание на прегледа показва как правителствата по света се 
справят с предизвикателствата на кризата, правейки реформи. 

Често хората свързват реформите с непопулярни мерки, които се прилагат 
само в краен случай, но през последните три години стана ясно, че това 
разбиране е остаряло. Избирателите подкрепиха реформаторските 
правителства в Чехия, Полша и Естония, а наказаха липсата на реформи в 
Испания, Италия и Гърция. България е много далеч от най-добрите и богати 
икономики, но може и трябва да върви напред, за да стане по-добро място 

за работа и живот. На базата на резултатите и анализите в международните класации 
предлагаме 84 мерки, които ще доведат до растеж на икономиката и ще повишат 
благосъстоянието на гражданите. 

 

„Договорът между поколенията” или скритият пенсионен дълг на държавата 
23 ноември 2012 

Анализът е фокусиран изцяло върху състоянието на фонд „Пенсии”. Целта е да отговори на 
някои популярни заблуди за солидарните пенсии или „договора между поколенията”, като 
дефинира смисловите разлики между осигурителни приходи и трансфери, и представя 
реалното състояние с дефицита на фонд „Пенсии”. Текстът допринася за експертния дебат по 
финансовите параметри на солидарния стълб на пенсионната система на България. 

 

Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: 
Анализ и потенциални ефекти върху България 
26 октомври 2012 
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Анализът проследява промените, които настъпват в Многогодишната финансова рамка 2014-
2020 г. на Европейския съюз спрямо предходния бюджетен период, изследва причините за тях 
и прави изводи за ефекта им върху българската икономика. Основните теми, които са 
засегнати, са свързани с цялостния облик на МФР, предвидените реформи в начина на 
финансиране на бюджета, Общата селскостопанска политика и направлението за Интелигентен 
и включващ растеж. 

 

„Регионални профили: показатели за развитие 2012” 
08 ноември 2012 

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие на 
областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем 
категории. Изследването съдържа както икономически и социален 
портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху 
следните теми: 

− Нива на местни данъци и такси; 
− Тенденции в основното и средното образование; 
− Възприятия за бизнес средата и условията на живот в областите; 
− Клъстерен анализ на 28-те области. 

 

Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2013 година 
18 октомври 2012 

 

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за десета поредна 
година. Целта е да покажем, че е възможна алтернативна 
бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран 
бюджет и смели реформи. Алтернативният бюджет за 2013 г. 
разглежда бюджета като инструмент за растеж, а не просто 
обслужващ самия себе си. Фокусът е върху средната класа и 
работните места, тъй като това е единственият път за осезаемо 

излизане от кризата и намаление на бедността. Алтернативният бюджет на ИПИ дефинира 
средната класа и разписва политики, които да я направят по-силна. Основното мото е „стимули 
и избор, а не тежести и обещания”. 

 

Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите 
17 октомври 2012 

Анализът представя по-широка картина на преференциалните данъчни 
режими в страната, както и оценка на загубите за бюджета от 
съществуването на подобни текстове в данъчните закони. Този дебат се 
възроди покрай идеята за облагане на лихвите по депозитите на гражданите, 
които досега се третираха като необлагаем доход. Изследването показва, че 
това съвсем не е единственото облекчение и далеч не е най-очевидната 
дупка в родните данъчни закони. 

 

Либерализацията на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България 
 03 юли 2012 
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От 1 януари 2011 г. пощенският сектор в България е 
напълно либерализиран. Още в годините преди 
отпадането на последната резервирана за традиционния 
оператор „Български пощи” услуга започна постепенното 
повишаване на броя на операторите, предоставящи услуги 
от обхвата на универсалната и неуниверсалната пощенски 
услуги. Освен обективните промени вследствие на 

либерализацията, развитието на пощенския сектор през последните години е в голяма степен 
обвързано с общото състояние на икономиката, което се потвърждава както от бързия растеж 
на сектора преди 2008 г., така и от свиването му през 2009 г. 

 

Заетост по време на криза: Политика за нови работни места 
27 април 2012 

Анализ на сочи, че осигурителните и трудови регламенти са 
пречка пред заетостта и създаването на нови работни места. 
Тук се включват минимални осигурителни прагове, 
минимална заплата и правила за допълнителното 
възнаграждение, колективни трудови договори и 
насилственото им разпространение, административна тежест 
по отношение на условията на труд и др. Предвид високия 
риск от нова рецесия в България и продължаващо вече 

четвърта година свиване на заетостта и покачване на безработицата, е крайно време да се 
помисли за по-ефективни политики за създаване на работни места. Такава политика би 
следвало да започне от изготвянето на цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне 
концепцията за минимални регулаторни, административни и финансови тежести върху труда. 

 

Ден на свобода от правителството през 2013 година 
 19 април 2012 

В България този ден традиционно се пада някъде през май. 
По-ранното му настъпване през последните 3-4 години се 
дължи до голяма степен на по-ниските приходи след 
рекордната 2008 г. и появата на бюджетен дефицит. Казано 
по друг начин, държавата уж изземва по-малко, но 
всъщност пак харчи както преди – за сметка на натрупани 
резерви и нови дългове. Ако продължим със символичната 
сметка, то от 20-ти до 25-ти април са дните, в които 
данъкоплатците би трябвало да работят допълнително за 

държавата, за да покрият и дефицита през 2012 г. Тези 5 дни рано или късно ще бъдат 
отработени в полза на държавата. 

 

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България 
 16 април 2012 

Според данни на НОИ разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от държавното 
обществено осигуряване (ДОО) са нараснали от 182,2 млн. лв. през 2000 г. до 1 142,7 млн. лв. 
през 2010 г. По този начин разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от ДОО и 
републиканския бюджет възлизат на 20,3% от всички разходи за пенсии през 2010 г. 
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За да бъдат успешно адресирани проблемите с интеграция на хората с увреждания, е нужно да 
се преодолеят много от анахроничните елементи на сегашната система. Това ще бъде 
продължителен процес, който следва да започне с преосмисляне на дефинициите, с които 
работи самата система, и да завърши с изработването на ясна и последователна държавна 
политика в областта. 

 

Слаба защита на собствеността спъва развитието на България 
30 март 2012 

Основният фокус на индекса е как защитата на правото на собственост се отразява на 
икономическото благосъстояние на страните. Изследването разкрива, че по-добрата защита на 
правото на собственост води до по-висок БВП на човек от населението, повече преки 
чуждестранни инвестиции и по-голям ръст на икономиката. Разликата в БВП на глава от 
населението между първенците (първите 26 страни) и тези в дъното (последните 26 страни) е 
близо 8 пъти – съответно $40,000 БВП на човек от населението за първенците и $5,000 БВП на 
глава от населението за последните. 

 

Фискални правила: преглед на литературата, приложение и препоръки за 
България 
23 февруари 2012 

Фискалните правила в България се използват от 2003 г. под различни форми, като обикновено 
са насочени към консолидираните бюджет и дълг. Последните въведени правила са от 2012 г. и 
влизат в сила с промени в Закона за устройството на държавния бюджет. Според текста в 
закона прогнозираните разходи за годината не трябва да надвишават 40% от очаквания БВП. 
Друго правило, което влезе в сила от началото на 2012 г., е за таван на прогнозния бюджетен 
дефицит от 2% от очаквания БВП. В този вид обаче правилата не отговарят на особеностите на 
бюджета на България и на нуждите на икономиката. 

 

Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2011) 
16 февруари 2012 

Това е третото издание на анализа „Успехите и провалите на българските правителства”. То 
допълва първото (от 2008 г.) и второто (от 2011 г.) с нови 109 доклада. Така обновеният анализ 
включва 697 одитни доклада и обхваща 14 години - от 1998 до 2011 г. 

Направените държавни разходи в разгледаните 697 одита (1998-2011) възлизат на 90 млрд. лв. 
от общо 225 млрд. лв. разходи за този период според отчетите за изпълнението на държавния 
бюджет, т.е. прегледът оценява близо 40% от всички направени държавни разходи. 
Обобщените резултати от прегледа и оценката на ИПИ на 697-те доклада изглеждат така: 

− случаи на успех – 173, които възлизат на 27 млрд. лв.; 
− случаи на провал – 283, които възлизат на 34 млрд. лв.; 
− некласифицирани случаи – 241, които са на стойност 28 млрд. лв. 

 

Икономическата свобода е заплашена от дълговата криза в Европа 
12 януари 2012 

Резултатът на България се влошава леко до 64,7 точки (при максимум от 100), което ни 
отрежда 61-во място в света и 27-мо в Европа. Страната ни се представя по-добре от средното 
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за света в повечето категории, но изостава от другите европейски държави и е далеч от най-
свободните икономики в света. 

България е всеоще в категорията на „сравнително свободните” страни (нареждаща ни след 
„свободните” и „предимно свободните” страни), което обяснява и защо трудно догонваме 
богатите по отношение на доходи и качество на живот. Продължава чувствителното изоставане 
при върховенството на закона, благодарение на много слабите ни и допълнително влошаващи 
се резултати (под средните за света) по отношение на правото на собственост и свободата от 
корупция. Проблемна област остава и размерът на правителството, като появата на бюджетен 
дефицит през последните години оказва своето негативно влияние. Най-добри резултати 
България традиционно показва по отношение на фискалната свобода (заради ниските данъци), 
както и по отношение на свободата на търговията (тук политиката на ЕС играе водеща роля). 

 

 

Специални проекти през 2012 

 

I. Регионални профили 2012 
Изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012” се прави за първи път от 
екипа на ИПИ и неговите партньори с цел да се представи социално-икономическото състояние 
на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. 
Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 57 обективни и субективни 
индикатора и са потърсени отговори на въпроса какво прави едни области относително по-
развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи. 

За целта в първата част на изследването са представени резултатите от направената 
клъстеризация на областите едновременно по осем комплексни измерители в статика и в 
динамика. В резултат от този метод за групиране са идентифицирани девет специфични групи 
области, чиито регионални профили са подобни. Някои от получените клъстери бяха до голяма 
степен очаквани, а други безспорно представляваха изненада за екипа на изследването. Така 
например София (столица) очаквано се обособи в самостоятелен клъстер поради своята 
водеща позиция в социално-икономическо отношение. В същото време други индикатори я 
определят като една от двете области с най-лоша среда за развитие на бизнес. Малко очакван 
резултат беше оформянето на област Габрово като самостоятелен клъстер заради относително 
доброто є социално-икономическо състояние, но със силно негативни тенденции в сферите на 
демографията и образованието. 

Получените клъстери са изключително интересен обект за анализ, тъй като извеждат на 
повърхността някои на пръв поглед незабележими сходства между областите. Така например 
областите Стара Загора и Търговище оформят един клъстер заради добрата си бизнес среда, 
динамичното си икономическо развитие и в същото време – незадоволителната си околна 
среда. На другия полюс се намира клъстерът, състоящ се от областите Разград и Силистра. 
Характерното за този клъстер е най-негативното демографското развитие спрямо останалите 
области в страната, както и силно влошеното състояние на икономиката и образоването. Добра 
тенденция в тази група са настъпващите положителни изменения в областта на образованието. 
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С цел да се потърсят убедителни обяснения за сходствата и контрастите в социално-
икономическото развитие на областите във втората част от публикацията са направени няколко 
тематични анализа по избрани от екипа теми, а в третата част е представен профилът на всяка 
от 28-те области в България. За първото издание на „Регионални профили: показатели за 
развитие” фокусът е поставен върху следните четири теми: нива на местни данъци и такси; 
оценки за бизнес средата в областта от местните стопански субекти; оценки на гражданите, 
живеещи в областта, за условията на живот в тях и анализ на тенденциите в основното и 
средното образование. 

 

II. Икономически анализ на селското стопанство 
Проектът „Икономически анализ на селското стопанство” се осъществява с финансовата 
подкрепа на 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. 

ЗЪРНЕН БЮЛЕТИН  

Месечният обзор има за цел да проследи тенденциите на основните пазари на зърно в света и 
тяхното отражение върху България. Специален фокус е поставен върху развитието на 
зърнените култури в страната чрез анкети сред агрономи и производители. 

 
− Обзор | март 2013 
− Обзор | февруари 2013 
− Обзор | ноември 2012 
− Обзор | октомври 2012. 
− Обзор | септември 2012 
− Обзор | август 2012 
− Обзор | юли 2012 

 

АНАЛИЗИ 

Освен статии, коментари и зърнен бюлетин, през годината бяха публикувани и два фокусирани 
анализа: 

− Анализ на потенциала за отглеждане на плодове и зеленчуци в България; 
− Анализ на пазара на месо и месни продукти в България.  

http://www.ime.bg/var/images/zarno_March_2013.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_Feb_2013_1.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_November.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_October.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_September.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_August.pdf
http://ime.bg/var/images/zarno_July-2.pdf
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Кръгли маси 

Основен похват в разпространението на идеите ни отново беше организирането на 
дискусионни формати, в които експерти и заинтересовани страни да дискутират възможни 
решения на проблеми от обществения живот. 

 

Кръгла маса: Фискалните правила – варианти за България 
 26 януари 2012 

В дискусията бяха поканени за участие представители на 
различни министерства, БНБ, парламентарните групи, 
комисии, неправителствени организации, асоциации, 
експерти. 

Основните въпроси, разгледани по време на кръглата маса, 
бяха: 
− Теоретично и практически обосновани ли са фискалните 
правила? 

− Какви правила има (или се предлагат) на европейско равнище? 
− Какви са детайлите около предложените фискални правила в България? 
− Какви са основните възражения срещу предложените текстове? 
− Необходимо ли е записването на фискалните правила в Конституцията? 
− Къде трябва да пада фокусът на правилата – в дефицита, дълга, държавните харчове или 

преките данъци? 

 

Една година след либерализацията на пощенския пазар в България: ефекти и 
препоръки 
03 юли 2012 

В дискусията взеха участие представители на „Български 
пощи” ЕАД, частни пощенски оператори, синдикати и 
експерти. Бяха обсъдени възможностите пред държавното 
дружество в контекста на европейската либерализация в 
сектора. 

 

 

 

100 години от рождението на Милтън Фридман 
31 юли 2012 

ИПИ се присъедини към световната инициатива 
„Friedman Legacy for Freedom Day 2012” и 
организира специално събитие, посветено на 100 
години от рождението на харизматичния 
икономист Милтън Фридман. 

Събраха се приятели на института, съпричастни 
към идеята за индивидуална и икономическа 

свобода. Различни нюанси от творчеството на Милтън Фридман представиха Калин Христов, 
Георги Ангелов и Петър Ганев.  
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Пресконференции 

Друг похват за разпространение на анализите на ИПИ е провеждането на пресконференции, но 
които да се представят пред медиите. През 2012 г. основните теми на пресконференциите на 
Института бяха насочени към пазара на труда и регионалните политики. 

 

 
Заетост по време на криза - политика за 
нови работни места 
24 април 2012 

 
 

Алтернативен държавен бюджет 2013 
18 октомври 2012 

 
 

Първо годишно изследване 
„Регионални профили: показатели за 
развитие 2012 
08 ноември 2012 

 
 

Икономика на здравия разум - къде се 
намира България и къде може да бъде 
29 ноември 2012 
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Лекции 

Инициативите на Клуба на студентите към ИПИ продължиха с публични лекции. 

 
Лекция на Бертран Ламенсие: 
„Либерализация на търговията с 
ядрено оръжие” 
17 октомври 2012 

 

Лекция на Калин Христов: „Quo Vadis, 
Europe?” 
 16 март 2012 

 

Лекция на Георги Ангелов: 
„Икономическото чудо Естония, 
Германия, Китай” 
25 април 2012

 

Лекция на Цветелин Цоневски: 
„Пазарния процес VS политическия 
процес” 
21 март 2012 

 
 
 

 

 

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА 

Библиотеката затвърди присъствието си чрез провеждането на редица събития – прожекции, 
обсъждания на книги и провеждане на дебати. Към края на 2012 г. тя има 484 регистрирани 
потребители и повече от 20 активни нови абонати. Новите книги през годината са повече от 40 
броя, от които повечето са дарения от читатели. 

Освен провеждането на събитията и редовната дейност по предоставяне на книги, 
Библиотеката издава и редовен бюлетин, който за 2012 г. публикува 29 броя. 

В библиотеката могат да се намерят трудове на 17 Нобелови лауреати по икономика; пълната 
колекция на Liberty Fund, посветена на Просвещението; събраните съчинения на Фридрих фон 
Хайек, Лудвиг фон Мизес, Джеймс Бюкенън, Гордън Тълок, Дж. Стюарт Мил и много други. 

От класацията на сайта на Амазон за 100-те книги в областта на икономиката, 1/3 от 
определените като значими книги, са на разположение на нашите читатели. 
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Семинар: Икономика на здравия разум 
– къде се намира България и къде може 
да бъде 
27 ноември 2012 

 

Студентски семинар: Земеделските 
субсидии в ЕС и България 
20 ноември 2012 

 

Летен семинар "Europe & Liberty”, 
Банско 
14 - 20 юли 2012 

 

„(Без)Действието има последици: 
Причини и начини младите хора да 
участват в процеса на вземане на 
решения у дома и ЕС” 
19-25 март 2012 

 
Публична прожекция на филм: 
„България: база данни” 
27 юни 2012 

 

Прожекция на филм: "Срещи с Иречек" 
10 май 2012 

 
Среща-разговор с Елена Маринова за 
книгата на Едуард Глейзър „Триумф на 
града” 
26 април 2012 

 

Предпремиера на книгата на Вацлав 
Клаус - „Евроинтеграция без илюзии” 
16 февруари 2012 
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Награда за ИПИ 

На 5 декември 2012 г. списанието Forbes 
България раздаде за втора поредна година 
своите награди, които отличават добрите 
бизнес практики и насърчават 
предприемаческия дух в България.  

На церемония в хотел „Шератон” – София, 
Институтът за пазарна икономика беше 
удостоен със специалната награда на 
Forbes за защита на икономическата 
свобода. 

 

 

 

Медийни изяви 

През 2012 г. институтът продължи списването и публикуването на редовния седмичен бюлетин 
„Преглед на стопанската политика” – 51 броя за годината. Голяма част от статиите бяха 
препечатани от печатни и електронни медии. Бюлетинът остава основно средство за 
комуникация и разпространение на идеите на ИПИ и често статиите в него стават повод 
икономистите на ИПИ да бъдат канени в телевизионни и радио предавания. 

Освен за седмичния бюлетин, икономистите на ИПИ публикуваха статии в редица медии. Сред 
медиите, които най-често търсят коментарите на екипа под формата на статии, са: в. 24 часа, в. 
Дневник, в. Труд, сп. Мениджър, БНТ, БНР, бТВ, Нова Телевизия, България он Еър и много 
други. 

Общо за 2011 г. екипът на ИПИ е имал над 630 медийни изяви . 

 

Медийни изяви на ИПИ през 2012 г. 

 
  

http://ime.bg/bg/ipi-v-mediite/
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Екип 

През 2012 г. към екипа се присъединиха Николай Вълканов на позицията агро-икономист, 
Весела Добринова като офис мениджър и Стоян Панчев като стипендиант на Think Tank Fund. 

 

 

 

Стажантска програма през 2012 

Интересът към стажовете в ИПИ продължава да расте, съдейки по броя на кандидатите през 
годината. 

През 2012 г. ИПИ проведе 4 стажантски програми, по време, на които тримесечни стажове 
проведоха Димитър Вучев, Михаил Михайлов, Филип Манчев, Климент Стефанов, Васил 
Николов, Мария Кирилов, Веселин Василев, Иван Тодоров, Ана Цветкова, Боряна Даскалова, 
Даниел Георгиев и Петър Пенев. 

 

 

 

Финанси 

Сумата на отчетените за 2012г. приходи е в размер на 615 хил. лв., от които над 90% са приходи 
от регламентирана дейност – проектно финансиране, а останалите са от стопанска дейност 
(консултантски услуги, събития и др.). 

През годината фондацията основно работи по анализи в областта на регионалното развитие, 
икономическите реформи, моделите за финансиране на квалификацията и допълнително 
обучение в ЕС, пазара на труда, новия финансов период в ЕС, прилагането на метода оценката 
на въздействието от българската администрация и др. 

За 2012 г. финансовият резултат от стопанска дейност е положителен в размер на 2 хил. лв. 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Приходи от проекти 310 212 163 136 157 295 237 104 416 574 

Приходи от стоп. дейност 160 69 89 176 175 200 692 30 44 41 

Др. приходи 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО Приходи 470 283 253 312 332 495 929 134 460 615 

Разходи за проекти 283 205 168 139 162 283 237 99 416 574 

Разходи за стоп. дейност 160 69 90 171 172 206 518 175 52 39 

Др. разходи 27 11 -4 2 0 15 0 0 0 0 

ОБЩО Разходи 470 285 254 312 334 504 755 274 468 613 
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Можете да подкрепите с дарение усилията на ИПИ за повече лична свобода, малка и 
ефективна администрация и предвидима бизнес среда. 

 

 
 

Инвестицията в усилията на ИПИ за повече стопанска и индивидуална свобода се възвръща 
многократно. 

Вярваме, че цените свободата си и възможността сами да решавате кое е добре за Вас. 

Това са идеите, които защитаваме и затова се обръщаме към Вас с покана за инвестиция в ИПИ. 
В замяна на твоята инвестиция ние: 

• Ще продължим да осъществяваме натиск за по-бързи реформи, водещи до 
просперитет за всички; 

• Ще наблюдаваме, коментираме и предлагаме разумни решения; 

• Ще бъдем винаги на линия, когато има опасност от неразумни решения и политики или 
с други думи, ще защитаваме идеите, в които Вие и ние вярваме. 

 

 

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ. 

http://ime.bg/bg/dareniya/
http://ime.bg/bg/donation/
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