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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


 

КАМПАНИЯ „РАЗХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА” 

Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения. 

 

 

Пресконференция на тема „Алтернативен държавен бюджет 2012” 

16 ноември 2011 

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за девета поредна година. Целта ни е да 
покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски 

данъци, балансиран бюджет и смели реформи. 

Алтернативният бюджет на ИПИ не само предлага решение, но и остава 

единствената цялостна алтернатива за публичните финанси, която се представя в 
страната. 

В пресконференцията участваха Светла Костадинова, Десислава Николова, Петър 

Ганев и Калоян Стайков. 

Презентацията е достъпна тук. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Медийно отразяване: 

 

 БНТ 

 БНТ2 

 bTV 

 ББТ 

 Канал 3 

 ТВ Европа 

 Bulgaria on Air 

 TV 7 

 ТВ+ 

 БНР 

 Радио К2 

 в-к Капитал 

 в-к Новинар 

 в-к Сега 

 в-к Труд 

 в-к 24 часа 

 Dnevnik.bg 

 Darikfinance.bg 

 Investor.bg 

 Exper.bg 

 Mediapool.bg 

 Vesti.bg 

 Dir.bg 

 The Sofia Echo 

http://ime.bg/bg/articles/publikacii-i-statii-ot-kampaniyata-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/categories/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://ime.bg/var/images/Alternativen_Budget_2012.pdf
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Пресконференция на тема „Икономика на здравия разум – реформи за 

конкурентоспособност и растеж” 

22 ноември 2011 

На пресконференцията представихме третото издание на прегледа “България в 
международните класации – 77 мерки за икономически растеж”. Третото 

издание на прегледа показва как държавите по света се справят с 
предизвикателствата на кризата, правейки реформи. Представихме нашите 

виждания как може да се постигне по-висок растеж и по-голяма заетост в 
България фокусирайки се върху въпросите:  

 Как България да бъде по-добро място за работа и живот? 

 Какви са стъпките към успеха и бързото възстановяване от кризата? 

 Как да станем по-богати? 

 Какво можем да научим от чуждия опит? 

В пресконференцията участие взеха Петер-Андреас Бохман, ръководител на 

проекта за Югоизточна Европа, Фондация за свободата „Фридрих Науман”, Светла 
Костадинова, Петър Ганев, Зорница Славова и Калоян Стайков. 

Цялото изследване е достъпно тук. 

 

 

 

 
 

  

Медийно отразяване: 

 

 БНТ 

 Bulgaria on Air 

 ТВ+ 

 БНР 

 Дарик радио 

 Радио К2 

 в-к Монитор 

 в-к Класа 

 в-к Труд 

 в-к 24 часа 

 Dnevnik.bg 

 Banks.dir.bg 

 Darikfinance.bg 

 Investor.bg 

 Exper.bg 

 Lev.bg 

 Money.bg 

 Vesti.bg 

http://ime.bg/BG_v_mejdunar_klasacii_2011_pechat.pdf
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Петър Ганев представи „Невидимата кука: скритата 
икономика на пиратите” 

14 декември 2011  

За втора поредна година честта и удоволствието да сложи 

„точка” в календара на събитията, организирани от 
Икономическата библиотека, се пада на колегата Петър Ганев. 

 

Д-р Светослав Масларов представи „Преподаване на 
макроикономика на примера на международните 

финанси”  

11 ноември 2011  

Д-р Масларов е професор по международни финанси в НБУ.  

Неговите научните интереси и публикации  са в областта на 
международните финанси, макроикономика в условията на 

глобално стопанство, теория на парите и финансите. Автор и 
съавтор е на няколкократно преиздавани учебници по 

международни финанси и финансиране на международната 
търговия. 

„Проблемите не могат да бъдат решени с този начин мислене, 
който ги е предизвикал“ (съвет на неизвестен психоаналитик, 

който професор Масларов често цитира).  

„Среща-разговор на тема: „Мизес и поуките от кризата” 

5 октомври 2011  

Срещата беше организирана от ИПИ и Институтът за радикален 
капитализъм „Атлас”. Участваха проф. Валери Димитров – 

Институт за радикален капитализъм „Атлас”, Петър Ганев – 
Институт за пазарна икономика и Цветелин Цоневски - 

Фондация за икономическо образование, САЩ. 

Събитието беше посветено на 130-та годишнина от рождението 

на Лудвиг фон Мизес.   
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НОВИ КНИГИ  

Благодарим за щедрата подкрепа на Фондация „Америка за България”, както и на нашите 
индивидуални дарители! 

От месец ноември библиотеката има нова секция – „Библиотека на предприемача” 

Ето някои от най-новите заглавия.  

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

 

 

България в 
международните 

класации 2011  
77 мерки за 

икономически растеж  

Зорница Славова, Калоян 

Стайков  
Институт за пазарна 

икономика, 2011 

 

Crisis Economics: A 
Crash Course in the 

Future of Finance  

Nouriel Roubini and 

Stephen Mihm  
Penguin Books, 2011-

11-25 

The First Crash: 
Lessons from the 

South Sea Bubble  

Richard Dale  

Cambridge University 
Press, 2004 

Manias, Panics and 
Crashes: A History of 

Financial Crises  

Charles P. Kindleberger 

and Robert Z. Aliber  
Palgrave Macmillian, 

2011 

The Memoirs of Herbert 

Hoover - The Great 
Depression, 1929-1941  

Herbert Hoover  

Lightning Source UK Ltd., 
2011 

Essays on the Great 
Depression  

Ben S. Bernanke  

Princeton University 

Press, 2004 

Mathematics for 

Economics 

Third Edition 

Michael Hoy, John 

Livernois, Chris McKenna,  

Ray Rees and Thanasis 

Stengos 

The MIT Press, 2011 

Introductory 

Econometrics for 
Finance 

Second Edition 

Chris Brooks  

Cambridge University 

Press, 2011 

 

Intermediate 

Microeconomics: A 
Modern Approach 

Hal R. Varian 

W. W. Norton & Company, 

2010 

 

Introduction to 
Modern Economic 

Growth 

Daron Acemoglu 

Princeton University 
Press, 2009 

Economic Growth 

Robert J. Barro and 
Xavier I. Sala-i-Martin 

The MIT Press, 2004 

International 
Economics: Theory 

and Policy 

Ninth Edition/Global 

Edition 

Paul R. Krugman, 

Maurice Obstfeld and 
Marc Melitz 

Pearson, 2011 

Advanced 
Macroeconomics 

Fourth Edition 

David Romer 

Irwin/McGraw-Hill, 2011 
 

Macroeconomics 

Fifth Edition 

Michael Lewis 

The MIT Press, 1997 

 

A History of Money 

Glyn Davies 

University of Wales Press, 
2002 

The Ethics of Liberty 

Murray N. Rothbard 

New York University 

Press, 2002 
 

  

http://library.ime.bg/pages/home/
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

На 28 ноември 2011 г. за студентите от клуба проведохме семинар на тема: „ България в международните 
класации”. 

  

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ КЪМ ИПИ - ВАРНА 

Радостни сме да съобщим, че заедно с Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски” създадохме Ученически 

клуб към ИПИ – Варна. Клубът е замислен като мрежа от младежи, които се интересуват от икономика, 
предприемачество и публични политики.  

Основната цел на Клуба е да създава възможности за достъп до нови знания и умения, срещи и участия в 
различни инициативи 

 

 

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ 

 

В началото на 2011 г., с подкрепата на фондация „Америка за България”създадохме Клуб на икономическите 
журналисти. От началото на годината се проведоха общо 7 семинара за журналисти, В семинарите на Клуба 

повече от 100 участника – представители на 48 медии и студенти по икономика и журналистика получиха 
задълбочени познания и имаха възможност да дебатират относно добрите и лошите модели на публичните 

политики в области като данъчна политика, социална политика, пенсионната система, здравеопазване, 
образование, финансова система и др. 

Всички презентации от 7-те семинара могат да бъдат намерени тук. 

 

На 24 ноември 2011 се проведе седмия, последен за годината семинар. Темата на семинара беше „България и 

Еврото”, а лектори – Десислава Николова и Калоян Стайков. 

  

http://ime.bg/var/images/JournalistsClub_presentations.pdf
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На 18 октомври 2011 се проведе шестия семинар. Темата на семинара беше „Образование и просперитет”, а 
лектор – Георги Ангелов. 

  

 

 

УЧАСТИЯ НА ИПИ 

 

Презентация на Светла Костадинова на годишната среща на Австрийския бизнес кръг.  

7 декември 2011  

Светла Костадинова беше поканена на последната за годината среща на Австрийския бизнес кръг, за да 
направи презентация на тема: „Как България се справя с кризите: оценка и перспективи”. Лекцията 

предизвика силен интерес ред участниците в срещата и беше последвана от продължителна дискусия.   

 
 

3 октомври 2011  

Десислава Николова участва в дискусия на тема: „Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 
2014-2020 г.”, организирана от Представителството на ЕК в България. 

20 октомври 2011  

Бинка Илиева взе участие в представяне на програмата „Библиотекари на бъдещето: Комуникация и 
лидерство”, организирано от Българската библиотечно – информационна асоциация. 

3 ноември 2011  

Петър Ганев участва в обсъждане на Бюджет 2012, организирано от Българската стопанска камара. 

4-7 ноември 2011 

Десислава Николова и Калоян Стайков участваха в семинар за либерални мозъчни тръстове от региона на 

ЦИЕ, организиран от Фондация за свободата „Фридрих Науман” с цел обмяна на опит и идеи за съвместна 
проектна дейност. 
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14 ноември 2011  

Светла Костадинова връчи грамота в една от категориите на конкурса „Мениджър на годината 2011”. 

15 ноември 2011  

Светла Костадинова и Мариана Милушева участваха в конференция на тема: „"Дарителите и държавата - 

партньори за промяна", организирана от Българското училище за политика. 

Дора Тодорова участва в семинар за ДОО и Кодекса на труда.  

21 ноември 2011  

Бинка Илиева участва в международен форум, организиран от Фондация Национална академична 
библиотечно-информационна система – „Проектът НАБИС – една година по-късно”.  

22 ноември 2011  

Мариана Милушева участва в конференция "Жените и филантропията", организирана от Български 

дарителски форум и Български фонд на жените. 

30 ноември 2011  

Явор Алексиев и Калоян Стайков участва в конференция на тема „Финансовата рамка на ЕС за периода 
2014 – 2020 във времена на криза”, организирана от Полското посолство, Центъра за икономическо 

развитие, Полския институт за международни дейности и Представителството на ЕК в България.  

1-3 декември 2011  

Светла Костадинова участва в среща на НПО, организирана от Think Tank Fund в Будапеща. 

9 декември 2011  

Светла Костадинова, заедно с Петер-Андреас Бохман от Фондация за свободата „Фридрих Науман” 
представиха българската премиера на книгата „В сянката на финансовата криза“. 

12 декември 2011  

Светла Костадинова участва в конференция на тема: "Политика за намаляване на административната 

тежест за бизнеса", организирана от Министерството на икономиката и енергетиката. 

16 декември 2011  

Бинка Илиева участва в представянето на книгата "Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване 
на ефективността, организирано от Българската библиотечно-информационна асоциация. 

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

Независимо от ваканционното настроение, екипът на ИПИ отново беше във фокуса на интереса на 

медиите. За изминалия период имахме повече от 60 участия в медиите – статии, ТВ и радио.  

 

Дневник в-к Сега Нова ТВ Mediapool.bg в-к 24 часа сп. Тема Дарик Радио 

БНР радио Фокус webcafe.bg БНТ Investor.bg TV 7 ТВ Европа 

Нова ТВ Канал 3 в-к Монитор в-к Капитал БНТ 2 vesti.bg Webcafe 

Dir.bg в-к Класа 
Агенция 

Булфакс 
в-к Новинар в-к Труд радио К2 Агенция Фокус 

The Sofia 

Echo 
money.bg lev.bg expert.bg euinside econ.bg Dnevnik.bg 

ТВ + сп. Мениджър Радио Шумен 
Радио Стара 

Загора 
Радио Пловдив 

Радио 

Благоевград 
Радио K2 

 darikfinance.bg 
Bulgaria On 

Air 
bTV banks.dir.bg Deutsche Welle  
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ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Как влияе рязането на разходи върху изборните резултати 

България в международните класации 2011 

Спад на доверието в демократичните и пазарни структури 

Изследване на ИПИ: Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда 

Хората в зависимост от държавата 

Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията?  

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015) 

Оценка на въздействието на Национална цел 1”Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20 

‐ 64 г. до 2020 г.”от Националната програма за реформи (2011‐2015)с 

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 
души” от Националната програма за реформи (2011-2015) 

Кратък обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 

Развитие на пощенския сектор в ЕС. Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” 

ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути 

 

 

КРАТКИ НОВИНИ 

 

Екип 

Икономистът ни Зорница Славова очаква първото си дете и е в отпуск по майчинство от края на ноември 
2011.  

Мариана Милушева, която отговаря за дарителските инициативи в ИПИ, заминава да живее извън 
страната и напуска екипа ни в края на годината. 

Стажанти  

ИПИ следва политиката си за сътрудничество с младите хора, които все още учат и имат желанието да се 

развиват. Стажантската програма на ИПИ продължава и на всеки три месеца след оценка на есета 
избираме трима студенти, които да направят стаж. По този начин ние се опитваме да поощрим развитието 

на българските студенти, като им осигурим възможност да приложат на практика своите знания и умения, 
ставайки част от екипа икономисти.  За периода август 2010 – октомври 2011 стажанти бяха Емилия 

Шехтова и Иво Недялков  

В момента (ноември 2011– януари 2012) стажанти са Анна Цветкова, Боряна Даскалова, Даниел 

Георгиев и Петър Пенев. 

 

НОВ ПРОЕКТ НА ИПИ – „РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ” 

ИПИ работи по нов тригодишен проект, финансиран от Фондация „Америка за България”. 

Изследването „Регионални профили” ще се изготвя ежегодно и има за цел да: 

 да предоставя обективна, навременна и обхватна информация за местното ниво и динамика на 

развитие 

 да стимулира съревнование между областите 

Това ще стане чрез оценка и анализ на различни аспекти от развитието на всички области в България. 
Степента на развитие във всяка област ще бъде измерена с помощта на група индикатори (50 на брой). 

 

ГОДИШНА СРЕЩА НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ИПИ 

ИПИ вече четвърта година развива дарителски инициативи. Много хора ни повярваха и ни подкрепиха с 
дарение, а някои от нашите дарители се превърнаха в постоянни. 

На 12 декември 2011 се състоя първата Годишна среща на дарителите на ИПИ.  

В нашия офис, в неформална обстановка, на чаша вино дарителите ни имаха възможност да се запознаят 

помежду си и с екипа и някои от членовете  на Съвета на ИПИ – Левон Хампарцумян, Мартин Заимов, 

Калин Христов и Кенет Лефковиц.   

Благодарим ви!  

http://ime.bg/bg/articles/kak-vliyae-ryazaneto-na-razhodi-vyrhu-izbornite-rezultati/
http://ime.bg/bg/articles/bylgariya-v-mejdunarodnite-klasacii-2011-publ/
http://ime.bg/bg/articles/spad-na-doverieto-v-demokratinite-i-pazarni-strukturi/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-ocenka-na-vyzdeistvieto-ot-izpylnenieto-na-aktivnite-merki-na-pazara-na-truda/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-horata-v-zavisimost-ot-dyrjavata/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-pregled-na-rabotata-na-komisiyata-za-zashtita-na-konkurenciyata-zashtitava-li-komisiyata-konkurenciyata/
http://ime.bg/var/Session1_Consultations_Europe2020_Overview.pdf
http://ime.bg/var/Employement_NPR.pdf
http://ime.bg/var/Employement_NPR.pdf
http://ime.bg/var/Poverty.pdf
http://ime.bg/var/Poverty.pdf
http://ime.bg/var/collective-bargaining.pdf
http://ime.bg/var/images/Posts.pdf
http://ime.bg/var/images/Posts.pdf
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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 Вашата инвестиция ние: 

 

 

Изберете коя от нашите дейности искате да подкрепите:  

 

 

 Кампания “Разходите на българската 
държава; 

 Пенсионна реформа;  
 Ден на свобода от правителствена намеса 

в България;  
 Индекс на икономическа свобода за 

България; 

 Мястото на България в международните 
класации;  

 Програма Стажанти;  
 Клуб на студентите към ИПИ;  
 Алтернативен бюджет с ниски данъци; 
 Икономическа библиотека. 

 

 

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ. 

 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. 

http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://ime.bg/bg/projects/ikonomicheska-svoboda/
http://ime.bg/bg/projects/ikonomicheska-svoboda/
http://ime.bg/bg/articles/myastoto-na-bylgariya-v-mejdunarodni-klasacii-/
http://ime.bg/bg/articles/myastoto-na-bylgariya-v-mejdunarodni-klasacii-/
http://ime.bg/bg/staj-v-ipi/
http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://ime.bg/bg/articles/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://library.ime.bg/pages/home/
http://ime.bg/bg/dareniya/
http://ime.bg/bg/donation/

