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НОВИНИ от ИПИ 

януари - март 2015 

 

 

 

Скъпи приятели, 

 

Отново наближават светли празници и е време да ви 

разкажем какво направихме през първите месеци на 2015 година. 

Ще започнем от „външния” ни вид. Обновихме нашата 

интернет страница. Ще се радваме да споделите мнението си 

относно дизайна и видимостта на основните дейности/проекти. 

Процесът продължава. Възнамеряваме да направим много 

по-достъпна рубриката, посветена на вас, дарителите, както и да 

направим по-лесно дарителството онлайн. 

Три от нашите проекти, свързани с разпространението на 

икономическо знание и с промяната на бизнес средата в България, 

продължават да се осъществяват единствено и с вашата подкрепа. 

Още веднъж – Благодарим ви! 

 

Това са: 

 седмичният бюлетин „Преглед на стопанската политика”, 

 Клубът на студентите към ИПИ, 

 Икономическата библиотека. 

Благодарение на успехите във фондонабирането през 2014 г. 

и особено на усилията на Клуба на дарителите на ИПИ успяваме да 

поддържаме и развиваме тези „запазени марки” на института. 

Надяваме се, че и през тази година, с вашето 

спомоществователство, ще съумеем да финансираме тези 

инициативи, които не са загубили своята актуалност и имат 

дългосрочен ефект, защото изграждат икономическо знание и капацитет за критично мислене. 

В следващите страници ще ви припомним публичните събития, които организирахме. 

Трудно е да обхванем целия спектър от нашите дейности, но изчерпателна информация ще 

намерите на нашата обновена интернет страница. 

 

С пожелание за светли Великденски празници, 

Светла  

http://ime.bg/bg/home/
http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://library.ime.bg/pages/home/
http://ime.bg/bg/home/
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СЪБИТИЯ 

 

Пресконференция на тема: 

„Пенсионната реформа от края на 2014 – оценка на потенциалните ефекти” 

24 февруари 2015, БТА 

 

  

  

 

На организираната от ИПИ и КС2 бяха представени основните изводи от доклада 

"Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти". 

Красен Станчев, Десислава Николова и Петър Ганев обърнаха специално внимание на следните 

въпроси: 

 Текущото състояние на двата стълба на пенсионната система  

 До какво ще доведат подготвените промени в КСО  

 Правови и конституционни измерения на избора между лична партида и солидарна 

пенсия  

 Очаквани ефекти от т.нар. реформа за НОИ и фиска, пенсионноосигурителните 

дружества, осигурените и капиталовия пазар  

 Кои са важните въпроси за устойчивостта на пенсионната система  

Докладът е изготвен по инициатива на КС2. Негов редактор е доц. Красен Станчев. 

Презентацията от пресконференцията е достъпна тук. 

  

http://ime.bg/var/images/RIA_Pension_Code_Report.pdf
http://ime.bg/var/images/IME_Pension_Presentation_final.pdf
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Кръгла маса на тема:  

„Перспективите пред „БДЖ - Товарни превози” - икономически и социален поглед” 

5 март 2015, Дом на Европа 

В кръглата маса взеха участие представители на изпълнителната и законодателната власт, 

социалните партньори, товародатели и спедитори, ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 

както и експерти от неправителствени организации. 

Обсъдени бяха възможните решения за повишаване на ефективността на „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД. 

Задълбочена дискусия предизвика очакваната дългосрочната стратегия на новото ръководство, 

чието представяне предстоеше. 

 

  

  

 

Публична дискусия на тема:  

„Бедността в България: фактори, рискови групи и предизвикателства пред социалното 

подпомагане” 

17 март 2015, хотел „Радисън” 

Организираната дискусия е част от проекта на ИПИ, финансиран от норвежкия фонд, „Активно 

гражданство и добро управление в борбата с бедността”. Всички анализи и данни може да 

намерите на сайта на проекта. 

http://www.bednostbg.info/
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Представена беше работата на екипа през последната година по темата за бедността в страната 

през призмата на образованието и пазара на труда. 

В центъра на дискусията бяха следните въпроси: 

 Измеренията на бедността в страната и профилът на изпадналите в дълбока бедност?  

 Факторите, които предопределят бедността и подоходното неравенство в страната? 

 Кои са рисковите групи в обществото и от кои политики се влияят най-много? 

 Какви са предизвикателствата пред социалното подпомагане в страната и отговарят ли 

на тях текущите предложения за реформа? 

  

  

 

СТАНОВИЩА НА ИПИ 

 

17 март 2015 

Относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 

В изпратеното становище до директора на дирекция „Правни анализи и политика на 

конкуренцията” на Комисията за защита на конкуренцията се подчертава, че: 

 „Проектът на ЗИД на Закона за адвокатурата поставя в конфликт няколко професионални 

групи в обществото. Настоящото становище описва проблемите, които могат да възникнат 

в областта на конкуренцията при евентуалното приемане на законопроекта.” 

 

26 февруари 2015 

Относно проекта на Закон за училищното и предучилищното образование (сигнатура 4554-01-

51) 

Във връзка с внесения за разглеждане в Народното събрание законопроект ИПИ изпрати до 

председателя на Комисията по образованието и науката към Народното събрание становище, в 

което подчерта, че:  

„... подкрепя целите на законопроекта да доведе до по-голяма автономия на училищата, избор 

и участие на родителите, недискриминиране на учениците, индивидуален подход, развитие на 
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педагозите. В същото време в законопроекта не се съдържат достатъчно конкретни мерки, 

които да спомогнат за постигането им.” 

Нашите експерти обосноваха следните предложения: 

- „първото ни предложение е в законопроекта да се разпише ясен ангажимент на 

министъра за периодична оценка на въздействието на закона и изпълнението на 

целите му”; 

-  „Отпадане на чл. 279, който въвежда минимален праг на бюджета за образование без 

аргументи и реални реформи. Отпадане на текстовете, създаващи нови 

административни структури и респективно увеличаващи разходите за администриране 

без ясна обосновка за тяхната нужда и финансова оценка на очакваните допълнителни 

разходи”; 

- „...повече свобода директорите на училищата да определят съдържанието на 

изучаваните предмети, учебния план и програмите, броя на часовете по всеки предмет, 

учебниците, по които ще се учи”; 

- „Въвеждане на ваучерен принцип за образованието на децата, така че те да могат да 

ползват подкрепата на държавата според индивидуалния си избор на училище. В 

допълнение, не следва да се дискриминират държавните и частните училища и да се 

поставят различни условия за работата на едните и на другите”;   

- „... самостоятелното (домашно) образование да не се влияе от ДОС, което е смисълът на 

различните варианти, които може да избере родителят за образованието на детето си. 

Продължаващото образование (средно и висше) за учениците, които са избрали 

самостоятелна форма на обучение, не следва да се случва единствено, ако са спазвани 

ДОС”. 

 

20 февруари 2015 

Относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца 

(ЗСПД) 

До министъра на труда и социалната политика беше изпратен аргументиран анализ на 

предлагания проектозакон със съответните препоръки. 

Според нас „Ако предложените промени бъдат приети в текущия им вид, най-голямата и 

най-неефективната по оценка на Световната банка програма в сферата на социалното 

подпомагане у нас ще стане още по-голяма и още по-неефективна. Това ще означава, че: 

 броят на бенефициентите ще се повиши 

 разходите по програмата ще се увеличат значително 

 ефективността на отпусканите средства ще намалее 

 размерът на детските надбавки ще трябва да бъде замразен в обозримо бъдеще 

 други, по-ефективни програми, ще продължат да страдат от недофинансиране.” 

Също така „не е налице оценка на въздействието и финансова обосновка на предложения 

проект  на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца”, а 

„използването на минималната работна заплата като инструмент за определяне на доходния 

критерий не почива на икономическа логика”. 

Експертите подчертават, че „доходният критерий за семейните помощи за отглеждането на 

дете следва да се обвърже с някой от вече използваните инструменти, имащи отношение към 

бедността и условията на живот в страната. Такъв възможен индикатор е прагът на 

бедност, който се определя ежегодно от МС и който е обвързан с изчисляваната от НСИ 

линия на бедност.” 

В заключение се отбелязва, че „е уместно да се потърсят начини за ограничаване на 

максималната възраст, при която се получа право на достъп до помощи по програмата. Според 

чл. 7 (1) от Закона за народната просвета (ЗНП) задължителното образование у нас е до 16-

годишна възраст, а пълнолетието на лицата настъпва на 18-годишна възраст. Поради това ние 
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считаме, че получаването на помощи за отглеждане на дете с цел насърчаване на участието им 

в образователната система следва да бъде ограничено до един от тези два възрастова прага.”  

 

27 януари 2015 

Относно влиянието на съществуващото законодателство върху конкуренцията на 

таксиметровите услуги  

В изпратеното становище до директора на дирекция „Правни анализи и политика на 

конкуренцията” на Комисията за защита на конкуренцията се отбелязва, че: 

 „Голямата слабост на регулациите е, че ...няма как да се обхванат „нередовните” 

таксиметрови коли... Ефектът от регулацията дори може да е обратен – сивият сектор в 

бранша е вероятно да се увеличи заради ценовия под, т.е. ще нараснат стимулите за 

подбиването на цените от нелегални превозвачи.” 

„...почти всички негативи от намесата на държавата на пазара на таксиметрови услуги ще 

се понесат от потребителите заради по-високата цена, по-ниското качество и намаляването 

на избора.” 

В заключение в становището се подчертава, че: „Условията на пазарна икономика, каквато 

България се опитва да бъде, напълно отхвърлят всякакви ценови регулации и определянето на 

минимални и максимални цени представлява грубо погазване на принципите на 

конкуренцията.”  

 

19 януари 2015 

Относно проект на закон за фискален съвет и корективни механизми (ЗФСКМ) 

В изпратеното до министъра на финансите становище ИПИ приветства възобновяването на 

обсъждането на ЗФСКМ и отбелязва, че „Публикуваният проект отговаря не само на 

Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г., но и на най-добрите международни 

практики, свързани с изграждането на независими фискални органи. В законопроекта са 

залегнали трите основополагащи елемента, които спомагат за добрата работа на фискалния 

съвет – независимост, безпристрастност и влияние.” 

Все пак „някои от предложените текстове могат да ограничат правомощията и да повлияят 

негативно на репутацията на фискалния съвет, а оттам – и на неговата ефективност”.  

В становището се разглеждат конкретни текстове от проектозакона и се правят препоръки за 

подобряването им, например: 

 „...надзорът на фискалния съвет да се разшири до структурата на държавните разходи с цел да 

се предотврати намаляване на продуктивни разходи за сметка на неефективни такива при 

наличието на фискални ограничения.” 

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

 

За първите три месеца експертите на института имат 303 медийни изяви – интервюта за 

печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. За сравнение – през 2014 г., 

за същия период, броят им беше 141. Работата с медиите е ключова за постигане на мисията на 

ИПИ и разпространение на предложенията за реформи, изготвени от екипа. 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ИКОНОМИСТИТЕ 

Експертите на ИПИ участват в публични обсъждания, дискусии, конференции и работни групи, 

което позволява да се провеждат застъпническите дейности на екипа. 

Това е малка част от участията на нашите икономисти. 
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Светла Костадинова 

 

март 2015 

Участие в работна група за реформа на законодателния процес, 

организирана от Министерски съвет. 

март 2015 

Участие в работна група за реформа на регистрацията на 

юридическите лица с нестопанска цел, организирана от 

Министерство на правосъдието. 

февруари 2015 

Участие в учредяването на неформално сдружение за 

независима съдебната система. 

Десислава Николова 

 

март 2015 

Участие в конференция на тема: „Ако еврозоната се провали: 

Сценарии за бъдещето”, организирана от Центъра за либерални 

стратегии. 

март 2015 

Участие в организираната от Института за икономическа 

политика XI конференция на темата „Подобряване на 

административните услуги и условията за предприемачество и 

бизнес”. 

Петър Ганев 

 

февруари 2015 

Лекция на тема „Фабриката за илюзии”, изнесена на събитие, 

организирано  от Либертарианския клуб в УНСС. 

февруари 2015 

Участие в студио „Референдум” с коментар по актуалните теми 

за създадената към Народното събрание временна комисия за 

пенсионните фондове и за намерението на държавата да вземе 

външен заем от 16 милиарда лева. 

Калоян Стайков 

 

март 2015 

Участие в двудневна международна конференция на тема: 

„Ядрената енергетика в условията на либерализиран енергиен 

пазар: технология, финансиране и планиране”, организирана от 

сдружение „Български енергиен и минен форум. 

 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ИПИ 

В периода февруари – април 2015 г. нашите стажанти са: Наталия Николаева, Петър Буюклиев 

и Виктор Тричков.  

http://bnt.bg/predavanyia/referendum/opravdan-li-e-nov-da-rzhaven-zaem-ot-16-miliarda-leva-referendum-17-02-2015

