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Основни наблюдения 

 

 След значителен ръст от над 40% през периода 2002-2009 г. пазарът на месо в България 
претърпява корекция. Нивата от 2009 г. най-вероятно ще бъдат достигнати едва към 
2015 г., след което се очаква нов ръст на пазара, движен от растящата икономика; 

 Прогнозата е консумацията на лице от домакинство да нарасне от 32 кг на година в 
момента до над 38 кг към 2020 г., при положение че бъде постигнат средногодишен 
темп на растеж от 3% на БВП за периода 2015-2020 г.; 

 Консумацията на месо ще се свие допълнително през 2013 г., заради повишените цени 
на дребно, което ще постави под натиск всички по веригата;   

 Въпреки икономическата криза се наблюдава известно преориентиране към месото за 
сметка на месните продукти;  

 Като най-перспективни за вътрешния пазар се очертават производството на пилешко и 
свинско месо, а за износ – на пилешко и агнешко; 

 Консумацията на телешко и агнешко на вътрешния пазар ще продължи да спада през 
2013 г., като се задържи на относително стабилни, но ниски нива през следващите 
години; 

 За разширяване на производството на месо, така че да покрива нуждите на вътрешния 
пазар, е необходимо привличането на значителни инвестиции от други сектори или от 
чужбина;    

 Високите цени на суровините ще доведат до допълнителна консолидация както в 
производството на месо, така и в преработвателния бранш. 
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Обем на пазара на месо, 2002-2011 г. и прогноза до 2020 г.  

Търсенето на месо и субпродукти в страната нараства с над 40% за периода 2002-2011 г. 
Увеличено търсене има при всички групи потребители – домакинства, сектор „Услуги” и 
преработвателните предприятия, макар и с различни темпове. Най-голямо е нарастването при 
услугите – с около 50%, следвано от домакинствата с над 40% и промишлеността – с 25%. 
Известни корекции в търсенето има през 2003 г., свързани с разпространението на вируса Н2N1 
(т. нар. „птичи грип”), през 2007 г. при влизането на страната в ЕС, когато спада вносът на месо 
от трети страни заради по-високите мита и през 2010 г., когато пазарът изпитва пълната сила на 
икономическата криза в страната. От 2011 г. пазарът отново отчита ръст, но остава под нивото 
от 2009 г. 

Графика 1: Обем на пазара по видове месо (хил. тона), 2002-2011 г.  

 

* Обемът на пазара е изчислен, като към данните за производството на месо в страната 
(промишлено и домашно) са прибавени внесените количества месо и субпродукти и са извадени 
количествата за износ. 

Източник: ИПИ на база данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ и НСИ 

 

Наблюдава се съществено изменение в търсенето по видове месо през годините: 

 Търсенето на птиче месо бележи устойчив ръст от 33%; 

 Рязко нараства търсенето на свинско месо след 2007 г. като обемът му на пазара се 
удвоява; 

 Наблюдава се драстичен спад в търсенето на месо от ЕРД – телешко и говеждо (с над 
една трета), което е свързано с увеличените тарифи за внос на месо от трети страни 
след влизането на страната в ЕС; 

 Понижение бележи търсенето на месо от ДРД (предимно агнешко, също и овче, ярешко 
и козе) – с 23%.  

Очаква се слабо нарастване на търсенето на месо и субпродукти, като нивото от 2009 г. ще 
бъде достигнато едва към 2015 г. заради прогнозираното бавно възстановяване на 
икономиката на страната. Търсенето най-вероятно ще се ускори между 2015 г. и 2020 г., като 
достигне около 470 хил. тона в края на периода.     
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Графика 2: Прогноза за пазара на месо и субпродукти в България (хил. тона)  

 

e – оценка; f – прогноза 

Източник: ИПИ 

 

Търсене на месо  

Домакинства 

Търсенето на месо от страна на домакинствата нараства постоянно почти през целия период 
2002-2011 г. Средното количество, което се пада на лице от домакинство, достига 32 кг през 
2011 г. – с 53% повече от 2002 г. Домашната консумация се влияе пряко от нарастването на  
благосъстоянието на населението (съответно и от честотата на хранене навън), както и от 
възможностите на семейното стопанство.  

Графика 3: Консумация на лице от домакинството (кг) по вид месо, 2002-2011 г.  

 

Източник: НСИ 

Най-търсено от домакинствата остава птичето месо, следвано от каймата и свинското. Това са и 
категориите с най-висок ръст през периода 2002-2011 г., съответно свинско – 86%, кайма – 54% 
и птиче месо – 45%. Спада консумацията на агнешко, ярешко, овче и други меса. Относително 
стабилно, но на ниски нива се запазва потреблението на телешко/говеждо месо. Голяма част от 
консумацията на месо от ЕРД и ДРД е концентрирана в домашните стопанства и свързаните с 
тях фамилии.  
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Консумацията на лице от домакинството ще продължи да нараства и през периода до 2020 г., 
като се очаква да достигне между 38 кг и 40 кг. или ръст от 24-28% спрямо 2011 г. Делът на 
домашното стопанство се очаква да продължи да спада както заради намаляването и 
застаряването на селското население, така и заради растящите разходи по отглеждането на 
селскостопански животни.  

Графика 4: Консумацията на лице от домакинство (кг) през 2011 г. и прогноза за 2020 г.  

 

Източник: ИПИ 

Що се отнася до пазара на месни произведения, след спада в търсенето през 2009 г. и 2010 г. 
през 2011 г. се забелязва стабилизиране и дори слаб ръст. Като най-стабилно и перспективно 
се очертава търсенето на трайни и малотрайни колбаси, както и на обработено месо.  

Графика 5: Консумация на месни произведения (кг) на лице от домакинство, 2002-2011 г.  

 

Източник: НСИ 

Очакваме търсенето на месни произведения да се възстанови по-бавно, отколкото това на 
месо. Тенденцията на увеличаващи се цени е само една от причините.  Прави впечатление, че в 
този сегмент пазарът не следва динамиката при месото от последните три години, което може 
би се дължи на загуба на доверието в качеството на произвежданите месни продукти. 
Задълбочаването на спада в този сегмент от 2010 г. съвпада със скандала около фирмите, 
произвеждащи месни произведения по стандартa за качество „Стара планина”. В допълнение, 
опитите да се задържат цените на месните произведения при покачване цените на месото 
допълнително буди съмнение за използваните суровини.  

Сектор „Услуги” 

Секторът на услугите заема значителен дял в общото търсене на месо (между 20-25% по 
различни оценки), но е и един от най-непостоянните като обем. Известен спад се наблюдава 
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през 2009 г., когато разходите на сектор „Хотели и ресторанти” за храни и напитки се свиват с 
близо 8%. Спадът в обема се задълбочава през 2010 г., което е свързано с рязкото нарастване 
на безработицата в страната (от 6,9% на 10,3%) и съответно с ограничаване храненето извън 
дома.  

Прогнозата за сектора е търсенето да се задържи под нивата от 2008 г., като евентуален ръст в 
следващите две-три години би бил движен от увеличение броя на туристите. Едва през 2014-
2015 г., за които има по-високи очаквания за темповете на икономически растеж и 
потребление, може да се очаква населението да увеличи консумацията си извън дома. 

Преработвателни компании 

Делът на хранително-вкусовата промишленост в търсенето на месо слабо се покачва през 
последните четири години, като се равнява на около 20-21% от пазара. За преработка се търси 
основно свинско месо, а също - пилешко и говеждо/телешко месо. Някои от големите 
преработвателни компании са затворили цикъла на производство и работят със собствени 
суровини. Огромната част от пазара обаче разчита изцяло на внос на замразено месо. Прави 
впечатление задълбочаващият се спад при вноса на замразено месо от ЕРД – с повече от два 
пъти за последните пет години. Това говори, че телешкото/говеждото се използва все по-малко 
в преработвателната промишленост за сметка на други меса или заместители. 

Предлагане на месо  

Пилешко месо 

Птицевъдството е един от относително стабилните сектори на животновъдството. Докато 
производството в домашните стопанства постепенно губи значението си, промишленият добив 
на месо нараства и се запазва на ниво от над 100 хил. тона през последните пет години с 
изключение на кризисната за бранша 2008 г. (когато доминираха съмненията за птичи грип). 
През 2011 г. производство на птиче месо задоволява 66% от вътрешното потреблението и 
съставлява половината от всичкото произведено месо в страната.  

Графика 6: Производство на птиче месо (хил. тона), 2002-2011 г.  

 

Източник: ИПИ на база данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ и НСИ 

С промишлено производство на птиче месо се занимават над 100 ферми в страната, част от 
които са свързани чрез собствениците си. Действащите на територията на страната кланици са 
25 през 2011 г., а закланите птици за месо са 54,6 млн. Регистърът на фермите за бройлери, 
поддържан от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), показва общ капацитет на 
стопанствата, достигащ 14,37 млн. птици към края на 2012 г.  
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Най-големите производители на пилешко месо (Амета Холдинг, Градус-1 ООД, Джиев АД и др.) 
са затворили напълно производствения процес – производство на фураж, люпилня, кланица, 
преработка.  

Въпреки че производството на птиче и по-специално на пилешко месо изглежда много 
перспективно както от гледна точка на вътрешния пазар, така и за износ, браншът минава през 
известна консолидация. Причини за това могат да се търсят и в нарастващите регулаторни 
изисквания, свързани с немалки инвестиции. Известни играчи като Птицекланица Добрич 
(„Добруджанско пиле”) и Авес-94 изпаднаха в несъстоятелност, а няколко по-малки 
предприятия са предмет на банков залог срещу кредит. Трудно е да се каже как повишените 
цени на суровините през стопанската 2012/13 ще се отразят на сектора. Нарастват разходите за 
фураж заради слабата реколта и поскъпването на зърното в световен мащаб, а разходите за 
суровини и материали на фирмите в сектора се движат около 65% от общите разходи. 
Пилешкото месо поскъпна с 30% през 2012 г. спрямо предходната година и достигна 4,21 лв/кг 
средно за страната за замразено и 4,97 лв/кг за охладено (цени на едро) през третата седмица 
на декември. Може да се предположи, че по-малките производители, които не могат да 
разчитат на собствени фуражи ще бъдат изправени пред допълнителни загуби в началото на 
2013 г, а секторът – пред допълнителна консолидация.   

Свинско месо 

Фермите, отглеждащи над 1000 животни са 59 към 2011 г. и в тях са концентрирани 75% от 
свинете в страната, по данни на МЗХ. Едрото производството е концентрирано в 5-6 големи 
производителя с над 20 000 глави („Бони Холдинг”, „Агротайм”, „Свинекомплекс Голямо 
Враново”, „Свинекомплекс Бръшлен”, „Свинекомплекс Николово”, Свинекомплекс „Юделник”) 
и няколко по-малки („Братя Томови” АД, „Фаворит-97”, „Биляна” ООД и други), отглеждащи 
между 7-10 хиляди животни. Тези компании държат близо три-четвърти от пазара. 
Предлагането на свинско месо е много далеч от нуждите на вътрешното търсене – 
промишленото производство задоволява по-малко от 30% от пазара, 13-14% са продукт на 
домашните стопанства, а останалите 56-57% са от внос.  

Графика 7: Производство на свинско месо (хил. тона), 2002-2011 г.  

 

Източник: ИПИ на база данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ и НСИ 

Производството на свинско месо е особено перспективно от гледна точка развитието на 
търсенето след 2007 г. Браншът претърпява сериозна консолидация през последните години, 
свързана както с поскъпването на суровините, така и с нарастващите регулаторни изисквания. 
Влияние оказва и зависимостта от внос, съответно цените на вътрешното производство не 
могат да се различават значително от тези на вносното. Поскъпването на фуражите вероятно е 
причината малките стопанства, отглеждащи под 10 животни само за една година – между 2010 
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и 2011 - да намалеят с 38%. Малки и средни производители, които зависят от закупуването на 
фураж, ще изпитат допълнителни затруднения до новата реколта и е възможно част от тях 
също да отпаднат от пазара. 

На този фон големите свиневъдни ферми, които в голяма степен са затворили производствения 
цикъл към момента изглеждат стабилни. Във всеки случай, за да може производството да 
задоволява вътрешното търсене, са необходими значителни инвестиции. Привличането на 
чужди капитали или капитали от други сектори в производството на свинско месо изглежда 
наложително за постигането на значим ръст в бранша.       

Телешко/говеждо месо 

Промишленото производството на месо от едър рогат добитък е символично на фона на 
нуждите в страната – то задоволява едва 16,6% от търсенето. В България половината от 
произведеното месо е от крави и то от животни, отпаднали от млечното направление. Като 
цяло месното говедовъдство има по-скоро размерите на хоби, отколкото на самостоятелно 
направление в сектора. От 4,9 хил. тона произведено месо от ЕРД в кланиците, телешкото 
(месо от телета на възраст до 8 месеца) представлява 1%, говеждото (говеда между 8-12 
месеца) – 14,4%, а останалото е от крави, бикове, волове и юници.  

Графика 8: Производство на месо от ЕРД (хил. тона), 2002-2011 г.  

 

Източник: ИПИ на база данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ и НСИ 

Вероятно производството на месо от ЕРД ще се увеличи значително през 2013 г. заради 
изтичането на гратисния период за преструктуриране на фермите от 2-ра и 3-а категория в 1-ва 
на 31 декември 2013 г. Изискванията ще принудят много дребни стопани да ликвидират 
производството си, което ще доведе до ръст на предлагането на месо и спад в броя на 
животните през 2014 г.     

Агнешко месо 

Единствено производството на месо от дребен рогат добитък (основно агнешко) е с 
положителен баланс – достатъчно да осигури вътрешното потребление и количества за износ. 
Въпреки това се наблюдава трайна тенденция на спад от 2005 г. насам като тя е съсредоточена 
основно в промишленото производство, което намалява над три пъти. Обяснението може да се 
търси както в понижената консумация на агнешко, така и в засиления износ на живи агнета 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

домашно

промишлено

вътрешен пазар



Институт за пазарна икономика 
Ime.bg 

Страница 10 от 15 

 

(ръст от 175% за 2011 спрямо 2010 г.). Наблюдава се значителен ръст на вноса на живи агнета 
за реекспорт, което говори за значителен потенциал пред отглеждането на агнета. 

Налице е окрупняване в сектора – стопанствата намаляват с 29% само за година, докато броят 
животни нараства с над 6% през 2011 спрямо 2010 г. Най-значителен е спадът при стопанствата 
с до 50 глави добитък.  

Графика 9: Производство на месо от ДРД, 2002-2011 г.  

 

Източник: ИПИ на база данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ и НСИ 

Месни продукти 

Пазарът на месни продукти е наситен с множество български и вносни марки от всички 
продуктови и ценови категории. Повечето известни преработвателни предприятия са плод на 
вътрешни инвестиции и са създадени още в началото на 90-те години на ХХ век. Чужди 
инвестиции в бранша почти липсват. 

Пазарът се характеризира със значителна фрагментарност – съществуват десетки предприятия, 
от които малка част продават в цялата страна, а останалите имат единствено регионално 
значение. Въпреки че се наблюдава понижение на печалбите у почти всички фирми от топ 10, 
за които има данни, преработвателните предприятия стоят доста по-добре финансово от 
месопроизводителите.  
Таблица 1: Топ 10 на преработвателите по приходи от продажби (млн. лв.) 

    приходи печалба 

    2011 2010 2011 2010 

1 Белла България* 243,0 227,2 н.д. 2,9 

2 Бони Холдинг* 138,5 122,4 2,6 3,3 

3 Градус – 1 66,4 61,9 0,3 1,5 

4 Кен 59,4 49,5 1,9 2 

5 Тандем – Б н.д. 29,8 н.д. 2,3 

6 Деликатес – 2 32,1 22,3 1,4 2,3 

7 Чех Йосиф Новосад 27,1 15,9 1,8 0,6 

8 Сами – М 26,4 27 0,1 0,3 

9 Братя Къртеви 21,6 18,6 0,2 0,17 

10 Еко-мес 16,5 14,4 0,5 1,4 

* данни от консолидираните отчети на компаниите; Източник: Търговски регистър 
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Извън топ 10 остават над 50 фирми с оборот между 1 и 15 млн. лв. оборот, които се борят за 
един свиващ се пазар. Натискът за задържане на цените от страна на търсенето е много 
вероятно да доведе до консолидация в бранша. 

  

Търговия 

Търговията с месо и месни продукти се осъществява през четири канала: 

 Големи вериги хранителни магазини (модерна търговия) 

 Малки квартални хранителни магазини (квартални магазини) 

 Специализирани месарски магазини (месарници) 

 Неофициален пазар на собствена продукция (неофициален пазар) 

 

Модерна търговия 

Модерната търговия е представена с шест вериги с национално покритие (в областните 
градове и такива с над 20 хил. души население), три с регионално (в големите градове с над 
100 хил. души население) и десетки вериги с местно (градско) значение с обща мрежа от над 
600 супер и хипермаркета, чийто пазарен дял се изчислява на около 32-33% от продажбите на 
храни, напитки и тютюневи изделия към 2011 г. Делът им в продажбите на месо е месни 
продукти обаче е по-висок. 

Графика 10: Търговски обекти в сектор "модерна търговия" на топ 15 от веригите по 
приходи от продажби, 2006-2011 г.  

 

Източник: ИПИ 

Веригите предлагат широк избор от пресни, замразени и сготвени меса, като основно 
присъстват пилешко, свинско и телешко/говеждо месо, както и субпродукти. По-рядко или 
сезонно се срещат конско, агнешко, заешко, пуешко и други видове месо. Като изключим 
пилешкото, веригите работят основно с вносно месо (прясно, но и замразено). При месните 
продукти се предлага изключително широка гама от български и вносни продукти. 

Можем да предположим, че делът на модерната търговия в продажбите на месо и месни 
продукти спира да нараства през 2010-2012 г. Причините за това са няколко – конфликтът 
между производителите и големите вериги относно условията за достъп и продажби във 
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веригите, установените случаи на открито месо с изтекъл срок на годност в някои от големите 
вериги през 2012 г., нарастването на новооткритите специализирани месарски магазини през 
същия период, вероятното преориентиране от месни продукти към прясно месо от 
потребителите заради загуба на доверие в качеството на продуктите (напр. случаите със 
съмнения за соя, вложена в колбаси по стандарт „Стара планина”). В допълнение на това от 
2010 г. започна известно преструктуриране в сектора на модерната търговия. След бързата 
експанзия през периода 2010-2011 г., който съвпадна с нарастване на безработицата и 
ограничено потребление, част от големите вериги започнаха да преосмислят концепциите си, 
както и да затварят губещи магазини („Пикадили”, „Билла”, „Рода” и др.). Има индикации, че 
тези процеси ще продължат да се задълбочават и през 2013 – 2014 г. Пазарът се насити с 
обекти, а сравнително новите вериги като „Кауфланд”, „Лидл” и „Карфур” бързо завзеха 
пазарен дял и започнаха да изместват по-старите. Като цяло очакваме по-слабо нарастване на 
дела на модерната търговия на пазара на бързооборотни стоки. 

Квартални магазини      

Делът на кварталните магазини в продажбите на месо и месни произведения спада постоянно 
през последните десет години, когато започна експанзията на големите вериги. 

Кварталните вериги предлагат ограничен избор от прясно месо и залагат основно на замразено 
(пилешко), както и на продажбата на месни продукти (трайни и малотрайни колбаси, месни 
консерви). По груби оценки пазарният им дял е около 40%.   

Месарници 

Месарниците бележат спад в дела си на пазара на месо и месни произведения между 2005 и 
2008 г., което се свързва основно с бума на модерната търговия и икономическия растеж (по-
голямата заетост и нуждата да се пести време при покупките). Конфликтът между 
производителите и големите търговски вериги, както и медийните скандали, свързани с 
качеството на предлаганите продукти в някои от големите вериги, връщат интереса към 
специализираните магазини за месо. Това личи по бързото нарастване на броя на месарниците 
от 2009 г. насам. 

Графика 11: Брой на специализираните магазини за продажба на месо    

 

Източник: НСИ 

Бързото нарастване на броя на месарниците говори както за увеличение на дела им в 
търговията с прясно месо и субпродукти, така и на все още устойчиво платежоспособно 
търсене. Те реализират между 8 и 10% от оборота в сектора. 
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Специализираните магазини за месо са собственост на производители (средни по размер 
стопанства и кооперации), също на дистрибутори и търговци. Сред добрите примери за 
компании, затворили напълно цикъла – производство на фуражи, отглеждане и угояване на 
животни, транжиране и месопреработка, продажба в собствени магазини - са: 

 

 Кооперация „Доверие”, с. Лесидрен – отглежда 7200 прасета и 720 телета годишно, има 
верига от 16 магазина -  пет в София, а останалите - в Северна-централна България. 
Кооперацията снабдява с месо магазините на „КООП – търговия и туризъм” АД, както и 
на редица потребителски кооперации. Продуктите на компанията носят марката 
„Качество от Балкана”. 

 „Биляна” ООД, с. Българско Сливово, Свищов – отглежда 8000 прасета годишно, има 
собствена кланица и верига магазини за месо в Северна България. 

 „Лотос” ООД, Димитровград – произвежда сурово-сушени колбаси, готови храни, както 
и пресни и млени меса (свинско и телешко). Дружеството има четири магазина за месо 
и месни продукти на франчайз в София. 

 

Неофициален пазар 

Неофициалният пазар обхваща продажбите на дребните стопани на заклани животни на частни 
лица за собствена консумация. Съществува неофициален пазар и за отглеждане на животни „на 
ишлеме”, т.е. частно лице поема издръжката за угояване на животното, разходите по клането 
плюс добавка за труда, срещу което си осигурява месото. Обикновено неофициалния пазар е 
активен около празници като Коледа, Гергьовден, Великден и др. Основно по този начин се 
търгува агнешко и свинско, но също и пилешко. 

В този канал се включват и продажбите на месни произведения (суджуци, наденици) собствено 
производство на частни лица, които са особено популярни в и край местата за селски и 
екотуризъм. Трудно е да се измери делът на този канал за дистрибуция, но той едва ли 
надхвърля повече от 3-5% от пазара. 
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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. Тази мисия 
се преследва още от 1993 г., когато Институтът е официално регистриран като 
неправителствена организация (№ 831344929 от 15 март 1993 г., 729/XI/VI, стр. 169.). 

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. 

 

ИПИ е носител на: 

 Специалната награда на Forbes за защита на икономическата свобода през 2012 г. 

 Наградата на БАДДПО за 2010 година, присъдена за изключителна активност, 
постоянство, широкообхватност и професионализъм в публикуването на актуална 
информация, експертни анализи, становища и предложения по проблемите на 
пенсионното осигуряване и пенсионната реформа в бюлетина „Преглед на 
стопанската политика”; 

 Златен ключ 2008 на Програма Достъп до Информация за упоритото търсене на 
документи по реда на Закона за достъп до обществена информация; 

 Неправителствена организация на годината 2007 на мрежата Stockholm Network за  
разпространението на идеите за свободен пазар и личен избор в Европа; 

 Медия за 2007 на мрежата Stockholm Network за успешната работа на Института с 
медиите и популяризиране на идеите си чрез различни информационни формати; 

 Награда Темпълтън за 2006 на фондация Атлас за дългогодишните си усилия и принос 
за поддържане на принципите на свободата и пазарната икономика; 

 Специалната награда за 2001 на Министерски съвет за цялостен принос в развитието 
на гражданското общество в България. 

 

Последни водещи публикации на ИПИ: 

 България в международните класации: 84 мерки за икономически растеж (ноември 
2012) 

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

 Регионални профили: показатели за развитие (ноември 2012) 

 Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020: Анализ и 
потенциални ефекти върху България (октомври 2012) 

 Данъчните дупки, които товарят бюджета и спират реформите (октомври 2012) 

 Либерализация на пощенския сектор в ЕС и ефектите върху България (юли 2012) 

 

http://ime.bg/bg/articles/bylgariya-v-mejdunarodnite-klasacii-2012-84-merki-za-ikonomieski-rastej/
http://ime.bg/bg/articles/dogovoryt-mejdu-pokoleniyata-ili-skritiyat-pensionen-dylg-na-dyrjavata/
http://ime.bg/bg/articles/regionalni-profili-pokazateli-za-razvitie-2012-2013/
http://ime.bg/bg/articles/mnogogodishnata-finansova-ramka-na-evropeiskiya-syyuz-za-perioda-2014-2020-analiz-i-potencialni-efekti-vyrhu-bylgariya-/
http://ime.bg/bg/articles/mnogogodishnata-finansova-ramka-na-evropeiskiya-syyuz-za-perioda-2014-2020-analiz-i-potencialni-efekti-vyrhu-bylgariya-/
http://ime.bg/bg/articles/danynite-dupki-koito-tovaryat-byudjeta-i-spirat-reformite-danyni-preferencii-v-bylgariya-1/
http://ime.bg/var/Postal_FINAL2.pdf


 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ  

Екипът на ИПИ вярва, че цените свободата си и възможността сами да решавате кое е добре за 
вас. Убедени сме, че искате малка и ефективна администрация. Сигурни сме, че искате 
предвидима бизнес среда, в която конкуренцията да е основният фактор.  

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

1. Ще продължим да осъществяваме натиск за по-бързи реформи  

2. Ще наблюдаваме, коментираме и предлагаме разумни решения  

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

 

Възможностите за инвестиция са: 

 Размер Ползи 

Съмишленик на ИПИ до 200 лв. 

Ставате част от мрежа, в която 
на почит са идеите за ниски 
данъци, малка администрация, 
повече лична свобода и 
върховенство на закона.  

Бъдете с нас! 

Приятел  

на ИПИ 
200 - 500 лв. 

Специално свидетелство за Приятел 
на ИПИ, получава всички бюлетини и 
специални доклади, както и покана за 
всички събития, организирани от ИПИ 

Сътрудник на ИПИ 500 – 3 500 лв. 
+ Участие в специални допитвания, 
организирани от ИПИ по актуални теми 

Член на клуба на ИПИ 3 500 – 7 000 лв. 
++ Покана за годишна среща на всички членове на 
клуба, на която имат възможност да обсъждат и 
коментират актуални теми с екипа на ИПИ 

Почетен член на клуба 
на ИПИ 

7000 – 15 000 лв. +++ Лична среща с екипа на ИПИ веднъж годишно 

Благодетел на ИПИ над 15 000 лв. 
++++ Възможност за участие в специални срещи на ИПИ 
по проекти, оперативни обсъждания на екипа и 
предложение на теми за изследване 

 

Можете да направите дарение по следната банкова сметка:  

 
Банкова сметка на ИПИ в лева 

IBAN: BG54 UNCR 7630 1039 2234 15 
BIC: UNCRBGSF 

УниКредит Булбанк; ул. Калоян №3 
или 

чрез системата Epay.bg на адрес: http://ime.bg/bg/page/donation/  

http://ime.bg/bg/page/donation/

