
 

 
 

НОВИНИ от ИПИ 
октомври - декември 2013 

 

Скъпи приятели, 

Признателна съм на всички за доверието, вярата в нас и подкрепата, която ни оказвахте 
и през тази година.  

Специални благодарности искам да изкажа и на членовете на Клуба на дарителите на 
ИПИ, особено на неговия председател Кенет Лефковиц. Благодарение на активните им 
усилия даренията във финансирането на института заеха по-голям дял. Увеличиха се с 
повече от 20 процента. 

Ние все повече ще разчитаме на дарителството, за да може ИПИ и занапред успешно да 
разпространява идеите, така както вече 20 години го прави. 

Отиващата си 2013 г. беше юбилейна за ИПИ. Време, през което оценихме за пореден 
път ролята на института в процеса на преобръщането на обществените нагласи, в 
приобщаването на младите към идеите за индивидуална и икономическа свобода. Това 
пролича и в краткия филм, посветен на юбилея. 

Но името задължава. Прави ни още по-отговорни към работата, към търсенето на нови 
подходи за разпространението на идеите, което е ясната и неотменна мисия на нашия 
институт. 

От сърце пожелавам на всички ви здраве, любов, осъществени планове и сбъднати мечти 
през Новата 2014 година! 

 

Десислава 

 

  

 



ИПИ - 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

 

 
На 7 ноември се проведе едно от 
централните събития, с които ИПИ отбеляза 
20-годишния си юбилей.  

Събраха се колеги, работили в различни 
периоди в ИПИ, членове на Съвета, 
дарители, приятели, хора, обединени от 
идеите, които ИПИ отстоява 20 години. 
Мнозина, които не успяха да дойдат, 
изпратиха своите поздравления и насърчиха 
екипа на ИПИ да продължава своята 
активна дейност. 

Програмата включваше дискусия на тема: 
„Отвъд стопанските нещастия: ИПИ и 
икономиката на България” и коктейл, на 
който на фона на чудесни музикални 
изпълнения да се видим и поприказваме. И 
като на всеки рожден ден имаше и торта. 

В самото начало, преди уводните думи на 
Красен Станчев за "видимото и невидимото в 
историята на ИПИ", бе прожектирано кратко 
видео за историята на ИПИ, специално 
заснето за събитието. Пълната версия на 
филма, обогатена с видеоматериал от 
дискусията на 7 ноември, е достъпна тук. 

След кратката прожекция модераторът Ирина 
Алексиева, изпълнителен директор на 
Българското училище за политика „Димитър 
Паница”, даде зелена светлина на дискусията. 
В нея взеха участие:  

Красен Станчев – председател на Съвета на 
ИПИ, основател и изпълнителен директор 
на ИПИ в периода 1993-2006 г. 

Георги Ганев -  икономист, програмен 
директор по икономическите въпроси в 
Центъра за либерални стратегии  

Иво Прокопиев - предприемач 

Огнян Минчев – политолог, директор на 
Института за регионални и международни 
изследвания  

Боян Славенков – икономист, преподавател в 
СУ „Св. Климент Охридски”. 

Темата и изказванията на  участниците провокираха и активното участие и на Калин 
Христов, Левон Хампарцумян, Мартин Заимов. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ao3D-hZSXjM


Накрая, но не и по значение, Кен Лефковиц – 
член на Съвета на ИПИ и председател на 
Клуба на дарителите на ИПИ, обобщи ролята 
на ИПИ преди, днес и в бъдеще. „Мисията на 
ИПИ е ясна - разпространението на идеите. 
Това е принадена стойност и си има функция - 
трябва да има и други, които да приложат тези 
идеи... Функцията да разпространим идеите е 
много ценна и трябва да я поддържаме.” 

  

Празникът завърши подобаващо с приятни 
разговори на чаша вино, хубава музика и 
разрязването на нетрадиционна торта за 
рождения ден – 20 малки торти, по една за 
всяка от годините, в които ИПИ трупаше 
знания, опит и се превръщаше в институция, 
чийто глас се слуша. 

В чест на своя юбилей ИПИ подготви 
електронната книга „Отвъд стопанските 
нещастия”. Сборникът „показва как 
сътрудниците на ИПИ и техните колеги са 
анализирали различни процеси, събития и 
феномени за периода 1993 - 2013 г.  За 
съжаление някои текстове са се загубили и 
могат да бъдат видени само в архивите на 
пресата от началото на 1990 г. (но част от 
изданията ги няма и в библиотеките). 

Подборът на материалите е на Красен 
Станчев, Десислава Николова, Петър Ганев и 
Явор Алексиев. Техни са и анотациите към 
отделните материали. Техническата 
подготовка на изданието е дело на Явор 
Алексиев.”  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ime.bg/bg/articles/re-na-kenet-lefkovic-po-sluai-20-godishninata-na-ipi/
http://ime.bg/bg/articles/re-na-kenet-lefkovic-po-sluai-20-godishninata-na-ipi/
http://ime.bg/bg/articles/20-godini-ipi-otvyd-stopanskite-neshtastiya/
http://ime.bg/bg/articles/20-godini-ipi-otvyd-stopanskite-neshtastiya/


НАГРАДИ 

 

 
На 11 декември 2013 г. Информационният портал за НПО за 
трета поредна година награди организации с активна 
позиция в сектора. ИПИ (с 22 публикации) бе сред шестте 
организации, отличени в категорията за най-много 
публикации. 

Институтът за втора поредна година получава отличие за 
активното си публикуване в портала. 

 

Тази година Институтът за пазарна икономика раздаде награди на победителите в два 
конкурса. 

 

КОНКУРС  

ЗА КРАТКО ВИДЕО НА ТЕМА  

„ПРЕДПРИЕМАЧЪТ КАТО ОТКРИВАТЕЛ” 
На 12 декември 2013 г., на специално организирано в Икономическата библиотека 
събитие, се връчиха наградите от конкурса.  

Първа награда получи анимацията  
„Business Fish” на творческия екип:  

Сава Комитски, Неда Миланова и 
Андрей Чернев. 

С втора награда беше отличена 
анимацията на Ангел Радев, 
озаглавена „Explore”. 

Юлиян Христов с „Бананарама” бе 
удостоен с трета награда. 

 

Поощрителни награди получиха: 

Георги Чипов за „Умната ръка”; 

Божидара Дончева за 
„Предприемачът като откривател”; 

Кирил Курукювлиев за 
„Предприемачът като откривател”. 

Наградата на Икономическата 
библиотека получи Райна 
Атанасова за „Found”. 

Конкурсът се проведе в рамките на 
проекта „Образът на предприемача 
в посткомунистическите страни”. 

 
 

 

http://www.ngobg.info/bg/messages/9918-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0
http://www.ngobg.info/bg/messages/9918-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0
http://library.ime.bg/page/home/
http://ime.bg/bg/articles/predpriemayt-kato-otkrivatel-video-nagradi/
https://www.youtube.com/watch?v=GkFADxxlm-o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SOiDKSEYUWc
http://vbox.bg/watch?v=10109659
https://www.youtube.com/watch?v=XWNN_WoUYQk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j_ZL23go0UU
https://www.youtube.com/watch?v=JVYX2QY0eGo
https://www.youtube.com/watch?v=O0VtjtAeZrY&feature=youtu.be
http://ime.bg/bg/projects/entrepreneur/
http://ime.bg/bg/projects/entrepreneur/


„ЧетенеТо е ...: 
ФОТОКОНКУРС НА ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА 

 

 

На 31октомври 2013 г.,  в навечерието на Деня 
на будителите, в Икономическата библиотека се 
събрахме, за да отличим авторите на 
фотографиите, участвали в конкурса „ЧетенеТо 
е ...”  

Участниците бяха оценени от журито в състав:  

Диана Кръндева - художник, основател и 
управител на рекламна агенция „НЕДА АРТ”; 
Йовка Иванчева - специалист в отдел „Срещи и 
събития” на Столичната библиотека и  

 

Юлиян Донов – професионален фотограф, един 
от най-добрите портретисти зад обектива в 
България, оцениха най-високо. 

 

По равен брой точки получиха фотографиите на 
Александър Конев, Стефан Касев, „Четенето е 
идентичност”, Татяна Алексиева – Събева и 
Антоанета Великова „... а също и 
предизвикателство” 

Снимката, която Атина Димитрова ни изпрати, 
озаглавена "Безподобната и безпощадна целувка 
на добрата литература...", се хареса най-много в 
социалната в социалната мрежа и също бе 
отличена. 
 
На всеки участник подарихме албум, в който са 
представени участници със своите фотографии. 
Благодарим на Рая, момичето на снимката, 
автор на чудесното оформление на албума. Тя 
дари от своето време, знание и любов. 
 

 
 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151688144974352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151684929004352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151684929004352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151684921824352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151672627529352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3#!/photo.php?fbid=10151672627529352&set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3&theater


2013 в цифри 
Преди да ви запознаем с дейността ни през последните три месеца на 2013 г. нека 
погледнем статистиката за цялата година. 

Пресконференции и други публични събития – 9 

Публикации (издания на ИПИ) – 12 

Изяви в медиите – 470 

Мероприятия, организирани от Студентския клуб и Икономическата библиотека – 13 

Стажанти -12 

 

проекти през 2013 

 
1. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика" 

2. Месечен английски бюлетин на ИПИ 

3. „Регионални профили: показатели за развитие”  

4. „Анализ на избрани ключови сектори в Албания, Босна и Херцеговина, 
Сърбия, Македония, Косово, Черна гора” 

5. Икономически анализ на селското стопанство  

6. Успехите и провалите на българските правителства (1998 - 2012) 

7. Изследване на средната класа в България 

8. Алтернативен бюджет на ИПИ 

9. Икономическата свобода в България 

10. Индекс право на собственост 

11. Клуб на студентите към ИПИ 

12. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА 

13. Летен студентски семинар  

14. Проект GIFTED: Изготвяне на новаторски модел за финансиране на 
образованието и обучението в Европа 

15. Образът на предприемача в посткомунистическите страни  

16. Преглед на мястото на България в международните класации 

17. Тримесечен анализ на българската икономика – състояние и перспективи 

18. Проучване и анализи на тристранното сътрудничество в България 

19. Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата 
икономика при трудовоправните и осигурителните отношения в 6 страни 
членки на ЕС – Люксембург, Португалия, Ирландия, Румъния, Латвия и 
Литва.Аналитичен подбор на приложими в България добри практики и 
разработване на стратегия за прилагането им в България. 

20. Проект 360˚ (икономически уроци)  

21. Стажантска програма. 
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

„Икономика на здравия разум.  

Преглед и анализ на мястото на България в международните класации”” 
18 ноември 2013 

 
На пресконференцията беше 
представено петото издание на 
изследването "България в 
международните класации".  

Публикуваните през последната 
година индекси показват, че България 
бележи влошаване на позицията си 
във всички класации, освен една, в 
сравнение със страните от 
Европейския съюз.  

 

В пресконференцията взеха участие:  

 Десислава Николова - главен икономист,  
 Зорница Славова - икономист,  
 Калоян Стайков - икономист,  

 Даниел Кадик – директор проекти за Югоизточна Европа, 
Фондация за свободата „Фридрих Науман”. 

 
Изданието е достъпно онлайн на сайта на Икономическата 
библиотека. 
 
 

Медийно отразяване: 

 БНТ 

 bTV 

 TV+ 

 Bulgaria on Air 

 БНР 

 в-к Сега 

 в-к 24 часа 

 в-к Банкеръ 

 capital.bg 

 investor.bg 

 darikfinance.bg 

 vesti.bg 

 econ.bg 

 economy.bg 

 3e-news.net 
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http://ime.bg/var/images/BG_mejdunar_klasacii_2013.pdf
http://ime.bg/var/images/BG_mejdunar_klasacii_2013.pdf
http://bnt.bg/bg/news/view/112089/ipi_slaboto_mjasto_na_bylgarija_otnovo_e_korupcijata
http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/minimalno-podobrenie-v-usloviyata-za-pravene-na-biznes.html
http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=15950
http://www.bgonair.bg/bg/news/bulgaria/read/ipi_posochi_stypki_za_spravqne_sys_situaciqta_v_stranata/
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/1811IPI_merki.aspx
http://www.segabg.com/article.php?id=675196
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2455886
http://www.banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=486397
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/18/2185087_slabite_mesta_na_bulgariia_otnovo_sa_korupciia_i_pravo/
http://www.investor.bg/analizi/85/a/reformi-na-ostarelite-politiki-preporychvat-ikonomisti-ot-ipi,161676/
http://darikfinance.bg/novini/101749/%C8%CF%C8%3A+%CD%E8%F1%EA%E8%FF%F2+%E4%FA%EB%E3+%ED%E5+%E5+%E3%E0%F0%E0%ED%F6%E8%FF+%F1%F0%E5%F9%F3+%F4%E0%EB%E8%F2+%ED%E0+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0%F2%E0
http://www.vesti.bg/pari/biznes/ipi-kyde-e-bylgariia-v-mezhdunarodnite-klasacii-5998756
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%25B
http://www.economy.bg/economy/view/10719/Bylgariya-e-sred-pyrvencite-po-ikonomicheska-svoboda-i-choveshko-razvitie
http://3e-news.net/show/38788_ipi%20predlaga%2087%20merki%20za%20ikonomicheski%20rastej_bg/


„Регионални профили: показатели за развитие 2013” 
8 ноември 2013 
 
На 8 ноември 2013 г. в пресклуба на БТА представихме второто 
издание на изследването, посветено на развитието на регионите -
 "Регионални профили: показатели за развитие 2013". 

Анализът представя социално-икономическото състояние и развитие 
на областите в България въз основа на 58 индикатора, обединени в 
осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и 
администрация, демография, образование, здравеопазване, околна 
среда и социална среда.  

Изследването съдържа както икономически и социален портрет на 
всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху 
следните теми: 

 Фактори за развитие на регионите; 

 Данъчна политика на местно ниво; 

 Пазарът на труда в годините на криза; 

 Клъстерен анализ на 28-те области (групиране по сходства и 
различия). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Медийно отразяване: 

 bTV 

 Нова ТВ 

 БНР 

 радио Фокус 

 в-к Сега 

 dnevnik.bg 

 capital.bg 

 mediapool.bg 

 investor.bg 

 econ.bg 

 в-к Преса 

 darikfinance.bg 

 expert.bg 

 24chasa.bg 

 Дарик Радио 

 Vesti.bg 

 3e-news.net 

 БНР (Стара Загора) 

 БНР (Пловдив) 

 БНР (Шумен) 

 БНР (София) 

 shum.bg (Шумен) 

 starazagorautre.bg 
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http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://btvnews.bg/article/bulgaria/ikonomika/stara-zagora-izprevarva-varna-v-ikonomicheskoto-si-razvitie.html
http://novanews.bg/news/view/2013/11/14/61957/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8/?utm_source=index&utm_medium=link&utm_campaign=accent
http://bnr.bg/sites/horizont/Economics/Bulgaria/Pages/1114_standart_nedovolstvo.aspx
http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=15407
http://www.segabg.com/article.php?id=674528
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/11/14/2181889_razgrad_sliven_i_silistra_se_okazaha_nai-slabo/#comments
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/11/14/2182311_regioni_na_niakolko_skorosti/
http://www.mediapool.bg/ikonomicheska-propast-razdelya-sofiya-i-ostanalite-regioni-news213561.html
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/ipi-ikonomicheskata-propast-mejdu-sofiia-i-provinciiata-se-zadylbochava,161510/
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-_l.a_i.511088_at.1.html
http://pressadaily.bg/publication/28237-%D0%9E%D1%82-2010-%D0%B3.-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://darikfinance.bg/novini/101619/%DE%E3%FA%F2+%E8%E7%EF%F0%E5%E2%E0%F0%E2%E0+%D1%E5%E2%E5%F0%E0+%E2+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%F2%EE+%E2%FA%E7%F1%F2%E0%ED%EE%E2%FF%E2%E0%ED%E5+%ED%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF
http://news.expert.bg/n441609
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2442638
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1173915
http://www.vesti.bg/pari/finansova-politika/stavame-vse-po-nedovolni-ot-dohodite-si-5998427
http://3e-news.net/show/38655_kyrdjali%20razgrad%20i%20stara%20zagora%20sa%20upeli%20da%20se%20vyrnat%20kym%20nivata%20na%20zaetost%20otpredi%20krizata_bg/
http://www.radio-sz.net/radio/index.php/novini/regionalni-novini/2209-stara-zagora-e-sred-10-te-oblasti-v-koito-se-ochakva-rast-na-rabotnata-zaetost
http://radioshumen.bnr.bg/News/Shumen/Pages/ipi-sh-oblast.aspx
http://radiosofia.bnr.bg/News/Pages/141113stolica.aspx
http://shum.bg/index.php?item=100741
http://www.starazagorautre.bg/2013/11/14/193990-stara_zagora_izprevari_varna_v_ikonomichesko_razvitie


„Алтернативен държавен бюджет 2014” 
8 октомври 2013 

лтернативният бюджет на ИПИ е една от запазените ни 
арки. И тази година икономистите от института 
редставиха алтернативен държавен бюджет с ниски 
анъци, разумни разходи и структурни реформи. В 
адиционното вече събитие акцентът се постави върху 

 въпроси: 

 Може ли икономиката да расте по време на 
олитическа криза в страната и стагнация в Европа? 

 Ще трупаме ли нови държавни дългове и има ли 
зход от спиралата на дефицитите? 

нсионната и 

 Как да развиваме регионите през фискалната 
олитика? 

върху икономиката и б

та взеха участие: Десислава Николова – главен икономист, Петър 

1

 

А
м
п
д
тр
следните

п

и

 Какви са предизвикателствата пред пе
здравната системи? 

п

 Какво да се прави със закъсалите държавни 
дружества? 

 Какъв би бил ефектът от алтернативния бюджет 
юджетите на домакинствата? 

В пресконференция
Ганев – старши икономист и Калоян Стайков – икономист. 

Презентацията от пресконференцията е достъпна тук.  

ъкоплатец държавния бюджет и какъв ще бъде дългът в края на 
Синтез на алтернативния бюджет е разходната бележка, която онагледява колко ще 
струва на всеки дан
финансовата година. 

 
Медийно отразяване:  
БНР, bTV, bTV Радио, Нова Телевизия, ТВ Европа, ТВ+, Bulgaria on Air, в-к Труд, в-к 
Стандарт, в-к Капитал, mediapool.bg, vesti.bg, investor.bg, profit.bg, expert.bg, dnevnik.bg, 
econ.bg, zemia-news.bg, fermer.bg, в-к Сега, iNews.bg, dariknews.bg, 3e-news.net, 
money.bg, banker.bg, dnes.bg, classa.bg 
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„Облагането с акциз на тютюневите изделия в България – преглед и препоръки” 

7 октомври 2013 

етър Ганев – автор и Десислава Николова – научен редактор представиха анализа

 
1

 

П , 
окусиран върху ефектите от покачването на акциза върху цигарите в периода 2007-
013 година.  

В доклада се представят и алтернативи за достигането 
на минималните изискуеми нива в ЕС до 2018 г. 

Сред разгледаните въпроси бяха ефектите от 
акцизната политика върху: 

 държавния бюджет и приходите от облагането 
на цигари; 

нелегалната търговия на цигари. 

 
Кръгла маса на тема „Възможн
 
12 декември 2013 г.   
 

вата Обща 

ф
2

 цените и потреблението на цигари; 

 

 
 
 

ости за моделиране на новата ОСП 2015-2020” 

Институтът организира дебат по но
селскостопанска политика. В направената от 
Николай Вълканов – аграрен икономист, 
презентация бяха разгледани и анализирани 

Схемата за 
единно плащане на площ (СЕПП) в България 
през предходния програмен период (2007-
2013 г.), както и възможните цели, които да 
се преследват на национално ниво за 

Представиха се три варианта за моделиране 
на новата ОСП – консервативен, неутрален и  
амбициозен. Оживена дискусия последва 

която

Събитието се организирано с подкрепата н
  

ефектите от прилагането на 

следващия програмен период. 

презентацията на Вълканов, в  взеха 
участие представителите на Министерството 
на земеделието и храните, Асоциацията на 
земеделските производители в България, 
Националната асоциация на 
зърнопроизводителите, Съюза на 
животновъдите  България, Асоциацията на 
млекопреработвателите, Националния съюз 
на градинарите в България и експерти.   

а Фондация „Америка за България”.  

10 

 



КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

 

 

Семинар на тема: „Икономии срещу растеж” 
29 октомври 2013 
 

Заедно с Фондация за свободата "Фридрих 
Науман" отново организирахме станалите 
вече традиционни студентски семинари-
дискусии. Темата, както се и очакваше, 
провокира студентския интерес и участие. 

 В началото Десислава Николова представи 
някои ключови емпирични изследвания от 
последните години за връзката между дълг, 
икономии и растеж. Петър Ганев пък 
коментира актуални статистически данни за 
динамиката на БВП, държавния дълг и 

дефицит на страните от Европейския съюз от започването на икономическата криза до 
днес. 

На фона на продължаващите граждански протести, предмет на обсъждане стана и 
въпросът доколко е възможен растеж на икономиката по време на политическа криза. 
Получи се естествено логическо продължение от семинара, провел се предишната 
седмица. 
 
 
Семинар на тема: „Икономика на протестите” 
22 октомври 2013 
 

Изборът на тема бе обоснован, както от 
горещото лято на протести, така и от по-
ранните февруарски протести и протестите на 
зелените през 2012 г. 
Тон на диалога дадоха зададоха Петър Ганев - 
старши икономист от ИПИ, Димитър Вучев - 
журналист от  investor.bg, Стоян Панчев - 
автор от ЕКИП и Явор Алексиев - икономист 
от ИПИ, които изказаха личното си и 
професионално мнение по темата. Дискусията 
продължи, като неформален диалог с 
присъстващите на фона на шума на протеста, 

под прозорците на хотел "Радисън". 

В началото на дискусията присъстващите попълниха анонимна анкета. Един от 
въпросите, включени в нея беше: "Какво обуславя протестната вълна в страната през 
последната година?".  

Семинарът бе организиран със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих 
Науман". 
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УЧАСТИЯ НА ИПИ 

  

10 октомври  
Зорница Славова участва в пресконференция на БТПП, на която бяха представени 

вършено „Проучване и анализ на достигнатата степен на 
 нормативната рамка, регулираща трудовоправните и 

сигурителните отношения” 

11 октомври  

резултатите от из
нформираност относнои
о

Петър Ганев взе участие в конференция на ФРГИ „Качеството на живот и обществени 
фондации”, където направи презентация на някои от резултатите от изследването на 
регионите „Регионални профили: показат

19 октомври  
Десислава Николова, Петър Ганев и Я

ели за развитие 2013”. 

вор Алексиев взеха участие в регионалната 
конференция на  European Students for Li аberty. На форума Икономическат  библиотека 
на ИПИ имаше свой щанд, което допринесе за нейното популяризиране. 

24 октомври  

Десислава Николова участва в организираната от Американската търговска камара в 
България (AmCham) конференция на тема”Транснационалното търговско и 
инвестиционно партньорство (ТТИП)». 

28 октомври  
Десислава Николова и Петър Ганев присъстваха на пресконференция на финансовия 
инистър Петър Чобанов, посветена на бюджет 2014 година. м

14 ноември 
Десислава Николова и Петър Ганев присъства на пресконференция на МВФ в БНБ. 

11 декември 

Десислава Николова и Петър Ганев с представители на областната управа на 
Кюстендил. Срещата беше посветена на борбата с корупционните практики, след което 
нашите колеги дадоха и пресконференция за местните медии. 

13 декември 

Явор Алексиев участва в националната кръгла маса, посветена на „Актуалните 
проблеми и усъвършенстване на законода

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

В периода октомври-декември 2013 г. ек
адио участия. 

 2013 

телството за регионалното развитие“. 

ипът на ИПИ имаше 78 участия в медиите – 
статии, интервюта, телевизионни и р

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 
От ноември г. до януари 2014 г. (включително) наши стажанти са Мадлена 
Тодинова, Евгени Иванов, Борислав Тончев. 
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 нашите дейности искате да подкрепите:  
 

 

 

 

Изберете коя от

 
 Кампания “Разходите на българската държава; 
 Пенсионна реформа;  
 Ден на свобода от правителствена намеса в България;  

 свобода за България; Индекс на икономическа  
 Стажантска програма; 
 Икономическа библиотека на ИПИ и БМА 

 

 
 

 

ИПИ в социалната мрежа 

 
 

тук 

 
тук 

 
тук 

 

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ. 

тук 


	Кръгла маса на тема „Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020”

