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20 години ИПИ 
 
 

НОВИНИ от ИПИ 
януари - март 2013 

 
 

Скъпи приятели, 

 

2013 година е специална за нас. 

На 15 март се навършиха 20 години от основаването на 
института, „мозъчен тръст”, който от създаването си до ден 
днешен не само мисли, но и действа активно в защита на 
индивидуалната и икономическата свобода. 

За това време можем да се похвалим с редица успехи. Няма да се 
спирам подробно на тях, но те са резултат от усилията на много 
хора: основателите през 1993 г., всички работили през годините 
в ИПИ - около 50 изключителни икономисти и личности, които 

сега се изявяват самостоятелно на свързани с икономиката поприща, членовете на Съвета. 

Не забравяме и приноса на около 800 извънщатни сътрудници и стажанти, които помагаха в 
различни трудни моменти от живота и дейността ни. 

Дарителите, приятелите и доброволците са специална, неразделна част от общността, 
ценностите и капитала на нашия институт. 

Гордеем се, че за тези 20 години не само сме съхранили, но и сме засили своето влияние в 
обществото. Едно от доказателствата е, че успешният подход на ИПИ вече се копира и 
възпроизвежда от други организации, което осигурява съюзници и увеличава шансовете за 
просперитет. 

За есента планираме тържественото отбелязване на юбилея. Предстои ни сериозна подготовка 
и се надяваме, че всички вие отново ще ни подкрепите. 

 

Сърдечни поздрави, 

Светла 

 

ИПИ в социалната мрежа 

 

 
тук  

тук 

 
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
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СЪБИТИЯ 

 
Кръгла маса на тема: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за 
анализ и ключови въпроси” 

29 януари 2013, зала „Средец”, гранд - хотел „София” 

 
Организираната от ИПИ кръгла маса „Регионалното развитие в България – подходи за анализ 
и ключови въпроси” имаше за цел да представи пред експертна публика резултатите от 
направеното изследване и да чуе мненията и препоръките на представители на държавната 
администрация, науката, бизнес асоциациите, неправителствения сектор и други 
заинтересовани страни. 

По време на дискусията бяха направени изключително полезни препоръки, с които екипът на 
ИПИ ще се съобрази при работата си по предстоящите издания. 

 
 

ПРОЕКТИ НА ИПИ 
 

2012 - 2014 

И през тази година ще продължи работата по „Регионални профили: 
показатели за развитие” - проект, финансиран от Фондация „Америка за 
България”, за обобщаване на статистическата информация и изготвяне на 
анализи за развитието на 28-те области в България. 

януари – 
март 2013 

„Анализ на избрани ключови сектори в Албания, Босна и Херцеговина, 
Сърбия, Македония, Косово, Черна гора” е международен проект, в който 
ИПИ е партньор. Целта на проекта е да се идентифицират - на базата на 
анализа на статистическа информация - перспективните сектори във всяка една 
от страните. 

2012 - 2013 

Икономически анализ на селското стопанство  

Проект, 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. Повече за проекта 
можете да намерите тук. 

2012-2014 

Производителят на възможности 

или Образът на предприемача в посткомунистическите страни  

Поетичното заглавие ще бъде използвано в кампанията на ИПИ за промяна в 
обществените нагласи към предприемачите в България. Проектът е тригодишен 
и е насочен предимно към младите хора.  

ИПИ започна кампания, в която оповести резултатите от направеното 
социологическо изследване и анализите на специалистите от различни области 
на науката. За проекта, който особено импонира на целия екип на института, 
може да прочетете повече тук. 

 

http://ime.bg/bg/events/ipi-organizira-krygla-masa-na-tema-regionalnoto-razvitie-na-oblastite-v-bylgariya-podhodi-za-analiz-i-klyuchovi-vyprosi/
http://ime.bg/bg/events/ipi-organizira-krygla-masa-na-tema-regionalnoto-razvitie-na-oblastite-v-bylgariya-podhodi-za-analiz-i-klyuchovi-vyprosi/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://ime.bg/bg/articles/proekt-obrazyt-na-predpriemaa-v-postkomunistieskite-strani/
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ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 

 

От началото на 2013 г. в Икономическата библиотека се проведоха 6 събития, организирани 
от библиотеката и Студентския клуб към ИПИ. 

В тримесечната програма, която качихме на интернет страницата на библиотеката и я 
разпространихме чрез Фейсбук страниците на библиотеката и на Студентския клуб, можете да 
видите събитията, които предвиждаме до края на м. май. 

 

 

Дискусия на тема: „Икономическото 
изчисление” 
гост-лектор: Цветелин Цоневски, икономист 
25 март 2013 г. 

Във фокуса на беседата на Цветелин 
Цоневски, посветена на икономическото 
изчисление, бяха предпоставките за 
работеща икономика и ролята на пазарните 
цени за разпространяването на информация 
и изпращането на сигнали между пазарните 
участници. Разбира се, пречупено през 
призмата на австрийската икономическа 
школа. 

 
Представяне на книга за промишлената 
революция в Англия под формата на 
урок по история 
гост-лектор: Георги Стоев, икономист 
21 март 2013 г. 

„Урокът по история” на Георги Стоев 
наистина беше нетрадиционен. 

Запознавайки аудиторията с книгата на 
Робърт Алън - професор в Оксфорд, 
специалист по икономическа история, нашият 
гост щрихира картината на прединдустриална 
Англия или по-точно някои епизоди от 
частния живот, които представи като част от 
причините за промишления преврат. 

Интересна находка в беседата беше 
обяснението на механизма и ролята на 
„колективното изобретение” -  комина – 
станал символ на една епоха.  

  

 

Среща-дискусия на тема: „Китай – 
икономика на ръба на прехода” 
гост-лектор: Валери Маринов, журналист 
12 февруари 2013 г. 

Многобройните гости в библиотеката - на 
различна възраст, с разнообразни професии, 
потвърдиха, че към темата за Китай има 
голям интерес. Споделеното от журналиста 
Валери Маринов предизвика оживена 
дискусия – споделяни бяха различни факти, 
изследвания за Китай и прогнози за неговото 
икономическо и политическо развитие. 

 
  

http://library.ime.bg/var/Events_March-May.pdf
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

 
Лекция на тема: "Икономика на 
щастието: наука за средствата, а не за 
целите" 
17 януари 2013 

Клубът на студентите към ИПИ, заедно с 
Либертарианския клуб в УНСС организираха 
лекция на тема: "Икономика на щастието: 
наука за средствата, а не за целите". 

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ, се 
спря на различните определения за правата, 
щастието и неговата субективност. Беседата 
се излъчваше на живо, а записът можете да 
чуете тук.  

 

 

 
МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

За първите три месеца експертите на института има 171 медийни изяви – интервюта за 
различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. 

 

2013: До 1 май работим за 
правителството, остават пет дни за 
отработване 

5-6 януари 2013 
• Нова ТВ 
• в-к Труд 
• в-к Сега 
• в-к 24 часа 
• в-к Стандарт 
• dnes.bg 
• money.bg 
• manager.bg 
• vesti.bg 

 

България на 42-ро място в първия 
Индекс за човешка свобода 

8 януари 2013 
• в-к 24 часа 
• в-к Труд 
• в-к Сега 
• в-к Преса 
• dnevnik.bg 
• econ.bg 
• vesti.bg 
• investor.bg 
• mediapool.bg 
• actualno.com 
• manager.bg 
• money.bg 
• darikfinance.bg 
• capital.bg 
• dnes.bg 
• ИА Стандарт 

 

 
Стажантска програма в ИПИ 

В периода януари – март 2013 г. стажанти в ИПИ са Адриан Николов, Яна Мушкова и Даниел 
Василев. 

 

http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://www.youtube.com/watch?v=aHqCQwxvfbM
http://novanews.bg/news/view/2013/01/05/42099/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-1-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2013-%D1%82%D0%B0/
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1702040
http://www.segabg.com/article.php?sid=2013010500040000501
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1702005
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/bachkame_za_sebe_si_sled_1_may-173293.html
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/01/04/rabotim-za-haznata-do-1-mai.176823?utm_source=rabota&utm_medium=rss%2Bbox&utm_campaign=rss%2Bbox%2Brabota
http://money.bg/news/id_653775262/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BE_1_%D0%BC%D0%B0%D0%B9_%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
http://www.manager.bg/news/prez-2013-g-rabotim-4-mesetsa-za-pravitelstvoto-8-za-sebe-si
http://novatv.bg/shows/view/2/page/2/
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1707528
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1708099
http://www.segabg.com/article.php?id=631291
http://pressadaily.bg/publication/8359-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-42%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/01/08/1980452_bulgariia_e_na_42-ro_miasto_po_choveshka_svoboda_sred/
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-42-%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_l.a_i.407325_at.4.html
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5422611
http://www.investor.bg/drugi/338/a/bylgariia-e-okolo-pyrvata-tretina-po-choveshka-svoboda,145084/
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-42-%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-news201394.html
http://bulgaria.actualno.com/Na-42-ro-mjasto-sme-po-choveshka-svoboda-news_412119.html
http://www.manager.bg/news/42-ri-sme-v-sveta-po-choveshka-svoboda
http://money.bg/news/id_1607898035/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_42_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2_%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://darikfinance.bg/novini/87653/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%F2%E5+%F1%E0+%EF%EE-%F1%E2%EE%E1%EE%E4%ED%E8+%EE%F2+%E3%FA%F0%F6%E8%F2%E5+%E8+%F0%F3%EC%FA%ED%F6%E8%F2%E5
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/01/08/1980518_bulgariia_e_na_42_miasto_po_choveshka_svoboda/?ref=novo24
http://www.dnes.bg/world/2013/01/08/bylgariia-e-na-42-ro-miasto-po-choveshka-svoboda.177051
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/na_42ro_myasto_sme_po_choveshka_svoboda-173653.html
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