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 ЗА ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА” 

 

Фондация „Институт за пазарна икономика” е официално регистрирана на 15 март 1993 

година. От 2010 г. институтът е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. 

 

От самото начало ИПИ приема за своя мисия:  

- да отстоява принципите на индивидуалната свобода и пазарната икономика; 

- да разпространява икономическото знание; 

- да създава среда, в която лесно да се вземат информирани решения. 

 

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. 

 

Съвет на ИПИ 

Председател: Красен Станчев  

Членове:  

Андрей Евтимов 

Левон Хампарцумян 

Мартин Заимов 

Калин Христов 

Кенет Лефковиц 

Георги Саракостов 

 

Екип на ИПИ 

Светла Костадинова, изпълнителен директор 

 

Десислава Николова, главен икономист 

Петър Ганев, старши икономист 

Зорница Славова, икономист 

Калоян Стайков, икономист 

Явор Алексиев, икономист 

Николай Вълканов, икономист по въпросите на селското стопанство 

 

Дора Тодорова, главен счетоводител 

Бинка Илиева, мениджър развитие и връзки с дарители 

Весела Добринова, офис мениджър 

Милена Проданова, представител на ИПИ в гр. Варна 
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

2013 година бе 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 засилили 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. 

През годината за пореден път се убедихме в ролята  на института, която играе 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. 

 

Десислава Николова 

изпълняващ длъжността изпълнителен директор от септември 2013 

28 май 2014 
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ЧЕСТВАНИЯ 

 

Институтът за пазарна икономика отбеляза своя 20-годишен юбилей 

07 ноември 2013 

 

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.  

Събитието се откри с прожекцията на кратко видео за 

историята на ИПИ, специално заснето за събитието.  

След това 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; 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 и Боян Славенков – икономист, 

преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. 

След разгорещената дискусия  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... 

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”. 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.”  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ao3D-hZSXjM
http://ime.bg/bg/articles/20-godini-ipi-otvyd-stopanskite-neshtastiya/
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Милтън Фридман и свободата да избираш 

31 юли 2013 

 

За втора поредна година ИПИ, 

Клубът на студентите към ИПИ и 

Икономическата библиотека се 

присъединиха към световната 

инициатива „Friedman Legacy for 

Freedom Day 2013”.  

По повод на 101-та годишнина от 

рождението на Милтън Фридман 

се събраха приятели на 

института, съпричастни към 

идеята за индивидуална и икономическа свобода. Различни нюанси от творчеството на Милтън 

Фридман представиха Георги Стоев и Петър Ганев, след което разговорите за идеите на "най-

влиятелния икономист от втората половина на ХХ век” продължиха в неформална обстановка. 

 

Икономическата библиотека отпразнува своя трети рожден ден 

06 юни 2013 

 

Приятели, добро настроение, сърдечни пожелания, подаръци (книги, естествено), балони и 

...торта със свещичка – всичко си беше като на празник. 
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АНАЛИЗИ 

Изготвянето на изследвания и задълбочени анализи по важни теми е сред приоритетите на 

ИПИ. По този начин застъпническата дейност се подкрепя и допълва с аргументи и факти, 

които се използват в работата на екипа. 

 

Тримесечни икономически анализи с фокус върху различни сегменти от банковия пазар 

септември-декември 2013 

Анализите са съвместна разработка на Пощенска банка и 

Института за пазарна икономика. Всеки анализ включва и 

актуален разбор на определен сегмент от банковия пазар. През 

годината бяха публикувани първите два анализа. В центъра на 

септемврийското издание бяха потребителските кредити, а фокусът на декемврийското 

издание беше върху корпоративните кредити по време на криза и очакванията през 2014 

година. 

 

Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020 г.  

13 декември 2013 

Анализът е изготвен с подкрепата на фондация „Америка за 

България”, а негов автор е икономистът Николай Вълканов, 

който специализира в областта на икономика на селското 

стопанство. Един от основните изводи, до които стига анализът, 

е: 

„В интерес на България е да се работи за премахване на 

директните плащания и съответните национални доплащания на 

ниво ЕС и ориентиране на подкрепата към проектно 

финансиране, свързано с инвестиции и научноизследователска дейност. Единствено по този 

начин може да се гарантира, че българското селско стопанство ще се ползва в максимална 

степен от конкурентните си предимства в рамките на общия пазар на Европейския съюз”.  

 

България в международните класации 2013 г.: 87 мерки за икономически растеж 

18 ноември 2013 

За пета поредна година ИПИ направи преглед на редица международни 

индекси и анализира мястото на България в тях. Основната констатация 

е, че липсва сериозно подобрение в най-важните показатели: осигуряване 

на индивидуална и икономическа свобода, ограничена намеса на 

държавата и висока конкурентоспособност.  

На базата на резултатите и анализите в международните класации 

авторите предлагат 87 мерки, които ще доведат до растеж на 

икономиката и ще повишат благосъстоянието на гражданите. По-

голямата част от препоръките се повтарят – за съжаление – за поредна 

година, което води и до други два основни извода. Първо, че все още 

липсва политическа воля за прилагане на направените препоръки. Второ, че Институтът за 

пазарна икономика, който от 20 години провежда постоянна застъпническа кампания за 

провеждане на реформи във всички сектори на обществено-икономическия живот, ще 

продължава да бъде важен фактор в общественото пространство. 

  

http://ime.bg/bg/articles/trimeseen-analiz-na-bylgarskata-ikonomika-polojitelen-ryst-na-potrebitelskite-krediti-i-podobryavane-na-kaestvoto-na-portfeilite-/
http://ime.bg/bg/articles/kakvo-se-slui-s-korporativnite-krediti-po-vreme-na-krizata-i-kakvo-da-oakvame-prez-2014-g/
http://ime.bg/bg/articles/kakvo-se-slui-s-korporativnite-krediti-po-vreme-na-krizata-i-kakvo-da-oakvame-prez-2014-g/
http://ime.bg/var/images/CAP_ROUND_TABLE_t.pdf
http://library.ime.bg/bylgariya-v-mejdunarodnite-klasacii-2013-87-merki-za-ikonomicheski-rastej/
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Регионални профили: показатели за развитие 2013 

15 ноември 2013 

Второто издание на анализа се изготвя по проект, финансиран от 

фондация „Америка за България”. „Регионални профили: показатели за 

развитие” представя социално-икономическото състояние и развитие на 

областите в България въз основа на 57 индикатора, обединени в осем 

категории. 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). 

 

 

 

Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2014 година 

05 ноември 2013 

Една от запазените марки на ИПИ е представянето на алтернативен 

държавен бюджет с ниски данъци, разумни разходи и структурни 

реформи. На вече традиционната пресконференцията, на която беше 

представен алтернативният бюджет за 2014 г., акцентът се постави 

върху следните въпроси: 

- Може ли икономиката да расте по време на политическа криза в 

страната и стагнация в Европа? 

- Ще трупаме ли нови държавни дългове и има ли изход от 

спиралата на дефицитите? 

- Какви са предизвикателствата пред пенсионната и здравната 

системи? 

- Как да развиваме регионите през фискалната политика? 

- Какво да се прави със закъсалите държавни дружества? 

- Какъв би бил ефектът от алтернативния бюджет върху 

икономиката и бюджетите на домакинствата? 

От две години към алтернативния бюджет, ИПИ изготвя и разходна бележка, която 

онагледява колко ще струва на всеки данъкоплатец държавният бюджет и какъв ще бъде 

дългът в края на финансовата година. 

 

Облагането с акциз на тютюневите изделия в България – преглед и препоръки 

17 октомври 2013 

Анализът е фокусиран върху ефектите от покачването на акциза върху 

цигарите в периода 2007-2013 г. Представени са и алтернативи за 

достигането на минималните изискуеми нива в ЕС до 2018 година.  

Цените и потреблението на цигари, държавният бюджет и приходите от 

облагането на тютюневи изделия, както и нелегалната търговия с цигари 

са сред основните въпроси, които се разглеждат в анализа. 

  

http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/
http://ime.bg/bg/articles/oblaganeto-s-akciz-na-tyutyunevite-izdeliya-v-bylgariya-pregled-i-preporyki-1/
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Пенсионната система на България в числа и графики 

02 август 2013 

Изследването съдържа поредица от графики и кратък 

коментар към тях, които дават ясна представа за 

различните ключови аспекти на пенсионната система в 

България и нагледно аргументират спешната 

необходимост от промяна в тази сфера. 

Реформата трябва да е в посока на осигуряване на по-

голяма независимост на пенсионната система от 

произвола на политиците, по-съществени стимули за 

плащане на осигурителни вноски и като резултат – 

адекватни нива на заместващия доход след пенсиониране. 

 

Дефиниция и измерване на средната класа в България 

04 юни 2013 

Анализът цели да се дефинира и измери средната класа в 

България през последните години, както и да дискутира 

нейната политическа роля като пазител на демокрацията.  

Изследването беше изготвено от Стоян Панчев – 

стипендиант в ИПИ по програма, финансирана от 

фондация „Отворено общество” и понастоящем 

преподавател в СУ. Анализът е първият сериозен опит за 

измерване на средната по доходи класа в България и 

предизвика голям публичен интерес. 

 

Анализ на ефектите от прилагането на директните плащания на площ в България 

28 май 2013 

Изследването е част от проекта „Икономически анализ на 

селското стопанство”, финансиран от фондация „Америка 

за България”. Според автора наличните данни (2007 – 2011 

г.) показват, че връзката между размера на директните 

плащания и брутообразуването на основен капитал е 

отрицателна.  

Ако предложенията за новата ОСП 2014-2020 се запазят в 

този вид, основните проблеми, свързани с усвояването на 

директни плащания, ще се задълбочат, се подчертава в 

анализа. Налага се заключението, че има спешна нужда от 

преосмисляне на държавната политика в областта на селското стопанство и особено в 

позицията на България по Общата селскостопанска политика на ЕС. Схемата за плащане на 

единица площ трябва да бъде заменена с по-неутрален механизъм като схемата за единно 

плащане, която се прилага в старите страни членки.  

  

http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
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Успехите и провалите на българските правителства (1998-2012) 

22 май 2013 

 

За четвърта поредна година изследването „Успехите и провалите на 

българските правителства” анализира работата на централната власт 

и областните администрации чрез преглед на одитните доклади на 

Сметната палата на Република България.  

Изданието отново показа къде и как администрацията не работи 

добре. Притеснителното е, че проблемните области остават същите и 

не се забелязва намаляване на закононарушенията, нито пък 

увеличение на ефективно изразходваните публични средства. 

Слабостите не зависят от смяната на правителствата, а съществуват 

трайно в администрацията. 

 

Неравенството в България – динамика, сравнителен анализ и причини 

05 април 2013 

 

Докладът е изготвен от Стоян Христов, стажант в ИПИ, под 

ръководството на Десислава Николова.  

Изследването предлага поглед върху социалното и подоходното 

неравенството в България и неговата динамика през годините. 

Обосновани са някои от основните причини за това явление. Особено 

внимание е обърнато и на ефекта от този феномен върху потенциала 

за растеж на икономиката в дългосрочен план.  

Анализираните данни показват, че резултатите на България са едни 

от най-притеснителните в ЕС. Авторът защитава тезата, че е 

изключително важно първо да се установят реалните причини за 

неравенството и неговият ефект върху икономиката, а след това да се 

разработят и приложат съответните политики за неговото ограничаване и намаляване. 

  

http://www.ime.bg/success-failure/
http://www.ime.bg/success-failure/
http://ime.bg/var/images/Inequality_full_text.pdf
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ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ 

 

Дискусионните формати, в които експерти и заинтересовани страни обсъждат възможни 

решения на проблемите от обществения живот, остават сред основните похвати в 

разпространението и отстояването на идеи. В качеството си на мозъчен тръст ИПИ редовно 

организира събития в различен формат, като аудиториите ни са изключително разнообразни – 

студенти, политици на централно и местно ниво, бизнес представители, експерти и др. 

 

КРЪГЛИ МАСИ 

Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020 

12 декември 2013 

 

В центъра на обсъждането беше анализът от ефектите от 

прилагането на 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 следващия програмен 

период. 

Николай Вълканов представи три варианта за моделиране 

на новата ОСП – консервативен, неутрален и  

амбициозен. Оживена дискусия последва неговата 

презентация, в която взеха участие представителите на Министерството на земеделието и 

храните, Асоциацията на земеделските производители в България, Националната асоциация на 

зърнопроизводителите, Съюза на животновъдите, Асоциацията на млекопреработвателите, 

Националния съюз на градинарите в България и експерти.   

Събитието се организирано с подкрепата на Фондация 

„Америка за България”.  

 

 

 

 

Free Market Road Show в София 

16 май 2013 

 

София за първи път бе включена в обиколката на Free Market Road Show - инициатива, 

започнала през 2008 г., когато под егидата на Австрийския икономически център група от 

американски и европейски лектори обикалят 12 европейски столици, изнасяйки лекции за 

свободния пазар. Целта е да се провокира дебат сред икономисти, политици, предприемачи, 

http://freemarket-rs.com/
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граждани и медии за възможните решения на настоящите проблеми, както и да се представят 

на широката публика идеите на свободния пазар. 

Събитието се проведе под надслов „Ще успеят ли строгите икономии да спасят Европа?” 

Темите, около които се водеха дебатите, бяха: Повече или по-малко Европа: Каква намеса 

можем да си позволим?; Дерегулиране или регулиране? Държава на благоденствието или на 

възможностите: може ли младежката безработица да бъде намалена с повече държавна 

намеса или с повече свобода? 

Интересът към темите събра в залата над 80 души – експерти, представители на 

неправителствения сектор, администрацията, журналисти, студенти, граждани. 

 

Регионалното развитие на областите в България: подходи за анализ и ключови въпроси 

29 януари 2013 

 

Целта на организирания от института форум беше 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. 

Активното участие при обсъждането, както и броят на участниците свидетелстват за големия 

интерес, с който се посреща изследването на нашите икономисти.  

При изготвянето на третото издание, предвидено за края на 2014 г., икономистите отново ще 

вземат под внимание отправените препоръки и конструктивната критика. 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ 

Този канал за разпространение на информация винаги е бил активно използван през годините. 

Събирането на едно място на представителите на различни медии гарантират максимално 

бързото и пълно информиране на обществото. Наред със станалите емблематични 

пресконференции, на които се представят алтернативният бюджет и мястото на България в 

международните класации, нашият институт организира пресконференции и за представянето 

на по-значимите свои анализи и изследвания. 

http://ime.bg/bg/articles/sofiya-posreshtna-free-market-road-show/
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Икономика на здравия разум.  

Преглед и анализ на мястото на България 

в международните класации 

 

18 ноември 2013 

 

 

Регионални профили:  

показатели за развитие 2013 

 

08 ноември 2013 

 

Алтернативен държавен бюджет 2014  

18 октомври 2013 

 

 

Облагането с акциз на тютюневите изделия 

в България – преглед и препоръки 

17 октомври 2013 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ - ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ 

Клубът на студентите към ИПИ продължи своята образователна дейност с организирането на 

публични лекции, семинари и Летния студентски семинар. 

 

Семинар на тема: „Икономии срещу растеж” 

29 октомври 2013 

ИПИ, Клубът на студентите и Фондация за 

свободата "Фридрих Науман" организираха 

станалите вече традиционни студентски 

семинари-дискусии. Темата, както се и очакваше, 

провокира студентския интерес и участие. 

Десислава Николова представи някои ключови 

емпирични изследвания от последните години за 

връзката между дълг, икономии и растеж. Петър 

Ганев коментира актуални статистически данни 

за динамиката на БВП, държавния дълг и дефицит 

на страните от ЕС от започването на 

икономическата криза до днес. 
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Семинар на тема: „Икономика на протестите” 

22 октомври 2013 

Изборът на тема бе провокиран от гражданските 

протести, които белязаха 2013 година в България.  

Тон на диалога дадоха Петър Ганев - ИПИ, 

Димитър Вучев - журналист от investor.bg, Стоян 

Панчев - автор от ЕКИП и Явор Алексиев – ИПИ. 

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 отново със съдействието на Фондация за свободата "Фридрих 

Науман". 

 

Летен семинар „Europe & Liberty” 

21-27 юли 2013 

От 21 до 27 юли 2013 г. в Банско, за трета 

поредна година, се проведе летният семинар 

“Europe & Liberty”, организиран от Института за 

пазарна икономика и Института за 

икономически изследвания - Европа (IES – 

Europe), с финансовата подкрепа на Фондация за 

свободата „Фридрих Науман” и индивидуални 

дарители. 

Участие взеха 30 студенти от Грузия, Гърция, 

Дания, Италия, Киргизстан, Македония, Полша, 

Русия, Украйна, Франция, Чехия и България, 

които се запознаха с основни идеи на 

класическия либерализъм, тръгвайки от чисто 

философските и правни принципи и достигайки 

до научната мисъл на австрийската икономическа школа.  

 Лектори на семинара бяха Емануел Мартин (Франция, IES-Europe), Цветелин Цоневски 

(САЩ, FEE), Майрън Ебел (САЩ, CEI), Красен Станчев и Петър Ганев от ИПИ. 

  

http://ime.bg/bg/articles/pokana-leten-seminar-europe-liberty-bansko-2014/
http://ime.bg/bg/articles/pokana-leten-seminar-europe-liberty-bansko-2014/
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Дискусия на тема: "Икономика на щастието: наука за средствата, а не за целите" 

17 януари 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубът на студентите към ИПИ, заедно с Либертарианския клуб към УНСС и Икономическата 

библиотека на ИПИ и БМА организираха дискусия на тема "Икономика на щастието: наука за 

средствата, а не за целите". 

Петър Ганев – старши икономист в ИПИ, говори за различните дефиниции на правата, 

щастието и неговата субективност, както и за фокуса на австрийската школа върху метода на 

изследване. 

 

УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ НА ИПИ - ВАРНА 

Семинар за ученици от град Варна по проект „360˚(икономически уроци)” 

17 юни 2013 

Семинарът се проведе във Висшето Училище Международен Колеж. Под формата на дискусии 

и игра бяха разгледани въпроси за ролята на предприемачите, печалбата, цените, стойността. 

Някои от другите теми бяха: Има ли безплатен обяд? Защо често няма работа за младите? 

Морална ли е икономиката? Особен интерес участниците показаха към играта „Избери си 

работа”. Надяваме се наученото да им бъде от полза, а интересът към икономиката да не ги 

напуска. Семинарът е част от проект, финансиран от Обществения дарителски фонд за Варна.  
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ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА 

МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 

 

Библиотеката навърши три години от своето откриване. За този кратък период тя вече 

разполага с книжен фонд от близо 5800 заглавия и 591 регистрирани потребители. Само през 

2013 г. новите заглавия са се увеличили с 82, като 68 от тях са дарение за библиотеката. 

Екипът продължи да организира представяне на книги и автори, дебати, беседи. За по-

широкото популяризиране бе организиран и фотоконкурс. 
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Премиера на „Новата левица: 

антииндустриалната революция” от Айн 

Ранд 

18 юни 2013 

 

Семинар на тема: „Австрийската школа – 

поглед към историята и съвремието” 

20 април 2013 

 

Две събития в едно – представяне на 

„Брутният вътрешен продукт на България 

1870-1945” и връчване на наградата на 

БМА за есе 

10 април 2013 

 

Беседа на тема: „Предприемачеството 

според „австрийците” 

04 април 2013 

 

Дискусия на тема: „Икономическото 

изчисление” 

25 март 2013 

 

Урок по история - промишлената 

революция в Англия  

21 март 2013 

  
Среща-дискусия на тема: „Китай – 

икономика на ръба на прехода” 

12 февруари 2013 
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НАГРАДИ ЗА ИПИ 

 

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. 

 

 

НАГРАДИ ОТ ИПИ 

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

конкурса. 

 

Икономическата библиотека проведе фотоконкурс на тема  

 

 

 

Конкурсът бе посветен  на третия рожден на 

Икономическата библиотека и  на 20-годишнината от 

основаването на института.  

Активността беше изключително висока - 52 почитатели 

на книгата и фотографията изпратиха общо 136 снимки. 

В навечерието на Деня на будителите – 31 октомври, 

компетентно жури връчи наградите на Александър Конев, 

Стефан Касев, Татяна Алексиева-Събева и Антоанета 

Великова. Атина Димитрова бе отличена за фотография, 

харесана най-много в социалната мрежа. 
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Конкурс за кратко видео на тема „Предприемачът като откривател” 

 

Провеждането на конкурса бе в рамките на проекта 

„Образът на предприемача в посткомунистическите 

страни”. На 12 декември 2013 г., на специално 

събитие, организирано в Икономическата библиотека 

на ИПИ и БМА, се връчиха наградите от конкурса.  

Първа награда получи анимацията „Business Fish” на 

Сава Комитски, Неда Миланова и Андрей Чернев. С 

втора награда беше отличена анимацията на Ангел 

Радев, озаглавена „Explore”. Третата награда отиде 

при Юлиян Христов за „Банана рама”. 

Раздадени бяха и поощрителни награди на Георги 

Чипов за „Умната ръка”, Божидара Дончева за 

„Предприемачът като откривател” и Кирил 

Курукювлиев за „Предприемачът като откривател”. 

Наградата на Икономическата библиотека получи 

Райна Атанасова за „Found”. 

 

 

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ 

През 2013 г. Институтът продължи списването и публикуването на редовния седмичен 

бюлетин „Преглед на стопанската политика” – 51 броя за годината, включващи над 300 кратки 

анализа. На няколко месеца се издаваше и английското издание на бюлетина, за което се прави 

подборка и превод на най-популярните материалите. Голяма част от статиите бяха препечатани 

от печатни и електронни медии. Бюлетинът остава основно средство за комуникация и 

разпространение на идеите на ИПИ и често статиите в него стават повод икономистите на ИПИ 

да бъдат канени в телевизионни и радио предавания. 

Освен за седмичния бюлетин, икономистите на ИПИ публикуваха статии в редица медии. Сред 

медиите, които най-често търсят коментарите на екипа под формата на статии и интервюта, са 

в. 24 часа, в. Дневник, в. Труд, сп. Мениджър, в. Сега, БНТ, БНР, бТВ, Нова телевизия, 

България он Еър. 

Общо за 2013 г. екипът на ИПИ е имал над 800 медийни изяви. 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА  

Интересът към стажовете в ИПИ се запази и през 2013 г. Доказва го броят на кандидатите за 

нашата стажантска програма. В рамките на четирите 3-месечни програми през годината наши 

стажанти бяха Адриан Николов, Яна Мушкова, Даниел Василев, Димитрия Гавалюгова, Петър 

Кръстев, Спартак Софийков, Боряна Апостолова, Лора Светославова, Стилиян Гребеничарски, 

Мадлена Тодинова, Евгени Иванов и Борислав Тончев. 
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ФИНАНСИ 

Сумата на отчетените за 2013 г. приходи на ИПИ  е в размер на 860 хил. лв., от които над 67% 

са приходи от  регламентирана дейност – проектно финансиране, а останалите са от стопанска 

дейност (консултантски услуги, събития и др. ). 

За 2013 г. финансовият резултат от стопанска дейност е положителен в размер на 190 хил. лв. 

 

Основни финансови показатели на ИПИ за периода 2004-2013 г., хил. лева 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приходи от проекти 212 163 136 157 295 237 104 416 621 577 

Приходи от стоп. дейност 69 89 176 175 200 692 30 44 41 283 

Др. приходи 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО ПРИХОДИ 283 253 312 332 495 929 134 460 662 860 

Разходи за проекти 205 168 139 162 283 237 99 416 574 483 

Разходи за стоп. дейност 69 90 171 172 206 518 175 52 37 93 

Др. разходи 11 -4 2 0 15 0 0 0 0 4 

ОБЩО РАЗХОДИ 285 254 312 334 504 755 274 468 611 580 

 

 

 

 

 

 

Десислава Николова 

пълномощник на изпълнителния директор 

 

гр. София, 28 май 2014 г. 


