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Обръщение на изпълнителния директор
2007 година беше период на истинско изпитание за екипа на
Института за пазарна икономика. Д-р Красен Станчев - основател
и директор на ИПИ от 1993 година, бе избран за председател на
Управителния съвет и се оттегли от ежедневната работа на ИПИ.
Младият екип успя с общи усилия да осъществи успешно
прехода, въпреки че не бе лесно опитът и управленските умения на
Красен Станчев да бъдат компенсирани.
Горда съм да споделя, че промените в ръководството на
института не доведоха до нарушаване на неговата дейност. За
това красноречиво говорят и резултатите. Финансовият отчет
показва, че успяхме да достигнем нивото на приходи от 2006
година и имаше ръст от 3%. В резултат на дългогодишната работа
на специалистите от института и усилията през последната една
година в Народното събрание бяха внесени няколко
проектозакона. Значително е присъствието на ИПИ в медийното
пространство под различни форми. Щастлива съм, че именно този
аспект от дейността на института бе забелязан дори и в чужбина –
една от двете международни награди, които бяха връчени на ИПИ,
е именно за успешното разпространение на идеите за свободата
чрез разнообразни медийни форми. Отново бих искала да
подчертая, че една част от постиженията са резултат от работата
ни през изминалите години, но и много усилия бяха положени и
през 2007. Това ни дава надежда да продължим напред, вярвайки
че това, което правим, има смисъл и си струва усилията.
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През годината ИПИ продължи да се утвърждава като източник
на експертиза и знание, от което да се ползват всички, които имат
интерес към развитието на България и ефектите от
икономическата политика върху гражданите и бизнеса.
Гледаме напред в бъдещето без да забравяме всички, които ни
подкрепят, защото и занапред ще имаме нужда от всяка една
помощ, насърчение и съдействие. Не бяха малко тези, които и
през 2007 година подкрепиха нашата дейност. Благодаря на
всички, които осмислиха нашите усилия.

С най-добри пожелания,
Светла Костадинова
Изпълнителен директор
Институт за пазарна икономика
31 март 2008
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За ИПИ
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим
икономически изследователски институт в България.
Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи
за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите
на България и в региона са 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.

Реформите и ИПИ
Застъпничество
Едно

от

постиженията

на

ИПИ

за

всичките

години

от

съществуването си е изграждането на ценностна система, която е
ясно разпознаваема в обществото. През 2007 година ИПИ, в
сътрудничество с експерти, и активно работейки с бившия ни
колега, сега депутат, Мартин Димитров успя да:
 Изготви предложение за държавен вестник – безплатен и в
Интернет – приет през 2007 и обнародван през февруари 2008.
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 Изготви предложения за промени в Търговския закон за
десетократно намаляване на изискването за минимален
капитал за създаване на ООД и АД, внесени в парламента в
края на 2007.
 Изготви предложения за промени в Закона за нормативните
актове – част от предложенията бяха приети през 2007 и от
началото на 2008 година всеки проект на нормативен акт
трябва да се придружава от мотиви, които съдържат: (1)
причините, които налагат приемането; (2) целите, които се
поставят; (3) финансовите и други средства, необходими за
прилагането на новата уредба; (4) очакваните резултати от
прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5.
анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Икономическа политика
През 2007 година ИПИ продължи да анализира политиката на
правителството, която има ефект върху всички. Основните насоки
бяха:
Прозрачност – проектите в тази насока са „Опростяване на
системата на обществените поръчки в България”, „Прозрачност
при създаването на закони и отчетност на правителството.
Ефективност на централната държавна администрация”,
„Строителните разрешителни: подобрени, прозрачни и в Интернет”
и бюлетините на ИПИ. Също така, през годината ИПИ подаде
повече от 10 заявления за достъп до обществена информация до
различни публични субекти, като всички отговори и откази са
достъпни на Интернет страницата на ИПИ.
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Анализ на разходите и ползите – това е един от приоритетите
на ИПИ и по-точно въвеждането на изискване за изготвяне на
подобен анализ преди, по време и след приемането на
регулациите в България. В тази връзка през 2007 година ИПИ
продължи да поддържа специализираната си Интернет страница
www.ria-studies.net, както и да изготвя такива анализи. По-конкретно,
ИПИ изготви оценка на въздействието на проектите за изменение и
допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, проекта на Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, проекта за промени в Закона
за достъп до обществена информация, проекта на Закона за
електронно управление, както и кратки оценки на загубата за
икономиката от катастрофите по пътищата, кампанията на НАП за
повишаване на събираемостта на данъчните задължения и
ефектите от задръстванията.
Рационалност на публичните политики – тази насока на
работа най-точно спомага за изпълнение на мисията на ИПИ. През
2007 година изготвихме анализ за икономиката от удовлетворяване
на исканията на учителите за 100% увеличение на заплатите, анализ
за очакваните дългосрочни ефекти за бюджета от образоването на
ромите, анализ на ефектите за бюджета от функционирането на
ваучерите за храна.
Висока икономическа свобода – постигането на висока
икономическа свобода е един от похватите за повишаване на
благосъстоянието на гражданите и просперитета на всички.
Превърна се в традиция – повече от шест години вече – ИПИ не
само да представя двата световни индекса на икономическа
свобода – на канадския институт Фрейзър и на американската
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фондация Херитидж и Уол Стрийт Джърнъл, но и да прави
задълбочен анализ на мястото на България в тях. През 2007 година
представянията бяха през февруари и септември.
Ниски данъци – намалението на данъците и осигуровките в
България е основен фокус във всички инициативи на ИПИ. През 2007
продължихме издаването на данъчен бюлетин, организирахме две
пресконференции по темата, изчислихме Деня на свобода от
правителствена намеса, публикувахме на Интернет страницата
си Разходометър, представихме Анализ на проекто-бюджет 2008
по време на обсъждането му в парламента, с което представихме
аргументи на народните представители за дискусията и изготвихме
Алтернативен бюджет с ниски данъци 2008. Всичко това даде
резултати – през 2007 социалните осигуровки бяха намалени с 3%
от октомври и беше взето решение за въвеждане на 10% плосък
данък върху доходите ефективно от 2008.
Намаляване на преференциите и регулирането – основно
схващане във философията на ИПИ е добрата и предвидима
бизнес среда за всички, което означава премахване на всички
преференции и специални облаги. В тази посока през 2007 година
беше изготвен специален преглед – анализ на нивото на
регулациите в шест свободни професии – адвокат, фармацевт,
експерт – счетоводител, архитект, нотариус и инженер. В резултат
на анализа Комисията за защита на конкуренцията се
самосезира и изготви становище, в което препоръчва
премахването на някои от ограниченията пред конкуренцията,
навлизането на пазара и осъществяването на дейност. Друг
анализ, който се очаква да повлияе върху конкуренцията, е
изготвеното от ИПИ становище за наличието на дискриминация
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при определянето на цените на водата в Сливен, изработено по
поръчка и за ползване от Комисията за защита от дискриминация.

Публичност на работата на ИПИ
През 2007 година ИПИ обнови изцяло Интернет страницата
си, повишавайки ефективността на работа и включвайки нови
рубрики.
Започнахме да препоръчваме кратки филмчета по
интересни въпроси, което бързо се превърна в посещаема
рубрика.
През 2007 посещенията на Интернет страницата са общо
420 084, като най-голяма посещаемост има в края на юли
(правителството обяви намерението си за въвеждане на плосък
данък) и ноември (ИПИ представя алтернативен бюджет).

Медийно присъствие на ИПИ
Институтът за пазарна икономика е единствената
неправителствена организации в България, която има значително
медийно присъствие. Вярваме, че по този начин нашите идеи ще
достигнат до повече хора и ще приобщят поддръжници на нашите
идеи. Представянето на другата гледна точка, която е подкрепена с
анализ, аргументи и предложения помага за формирането на пообективен поглед върху икономическата политика.
ИПИ има няколко канала за достъп до медиите.
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Повече от осем години екипът на ИПИ издава всеки петък бюлетина
„Преглед на стопанската политика”, който се състои средно от
пет коментарни статии за изминалата седмица, преводи на
международни изследвания и анализи. През 2007 година бяха
издадени 51 броя на бюлетина, а нивото на препечатване от
различни медии е повече от 80%. Бюлетинът се разпространява
безплатно по електронна поща и вече има създадена традиция у
читателите, което е видно от статистиката за посещаемост на
Интернет страницата на ИПИ. Най-активният ден е понеделник,
имайки предвид, че бюлетинът се разпространява в петък
следобед. Абонатите са повече от 4 000, но ако включим и
читателите на вестниците, които препечатват нашите статии, то
реално читателите са десетки хиляди. Сред абонатите има
държавни служители, граждани, фирми, институции, студенти,
българи в чужбина и други.
Месечно се издава и английски бюлетин, който публикува
извадка от най-важните коментари от месеца от петъчния бюлетин.
Абонатите чрез Интернет страницата са повече от 3 000 като сред
тях са чуждестранни журналисти, наблюдатели, анализатори и
други.
От 2004 година ИПИ издава и месечен Бюлетин за ниски
данъци, който съдържа анализи и коментари на правителствената
политика, която има отражение върху данъчното бреме на
гражданите и бизнеса. Бюлетинът се издава със съдействието на
Георги Василев, банкер в Швейцария. Изданието се
разпространява безплатно чрез електронна поща.

10

Институт за пазарна икономика

Като продължение на традицията и една от запазените си
марки, ИПИ продължи да води няколко редовни рубрики във
вестници и специализирани списания. Беше продължено
сътрудничеството с вестник Дневник и рубриката „Видимото и
невидимото“ всеки вторник, която представя по-общ поглед към
важните икономически събития в България и Европа.
Друга рубрика Институтът има във вестник София Ехо, който
излиза всяка сряда на английски език. Общността от чужденци в
България е основната публика на изданието и често сме били
търсени за съдействие в следствие на публикуван анализ.
ИПИ започна и три нови рубрики: в списание Мениджър
всеки месец от март 2007, вестник Класа - всяка сряда (от
създаването му през септември 2007) и списание БМ (българският
вариант на Икономист) – всеки месец (от създаването му през
септември 2007). В допълнение, изпълнителният директор има
редовна рубрика във вестник Пари, всяка сряда, което позволява да
се популяризират идеите и работата на ИПИ.
Редовните рубрики в медии с различни формати,
периодичност и фокус дават безценната възможност на ИПИ да
достигне до много читатели с разнородни интереси и да
представи другата гледна точка.
Редица други медии търсеха сътрудничеството на екипа на
ИПИ през годината. Повече от 20 статии бяха публикувани във
вестник 24 часа, Сега, Стандарт, а бюлетините на ИПИ са редовно
препечатвани от вестник Монитор и Новинар.
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Електронните медии, като все по-силни проводници на
информация и новини, са също сред сътрудниците на ИПИ –
Медиапул, Експрес, Инвестор и много други публикуват
сравнително редовно анализите на ИПИ.
Радио станциите също търсят коментарите на икономистите
на Института – радио Хоризонт, радио Христо Ботев, Дарик радио
и Инфорадио. Важна е тенденцията на засилен интерес и от
регионалните радиостанции – радио Варна, радио Стара Загора,
радио Пловдив и радио Благоевргад изградиха редовна връзка с
ИПИ.
Не на последно място са и телевизионните медии. През
годината икономистите на ИПИ имаха участия в Канал 1, бТВ, Нова
телевизия, ТВ7, ББТ, ТВ Икономика, ТВ Европа и много други.
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Прегледът на медийните изяви на екипа на ИПИ показва
недвусмислено, че има изградени стабилни връзки с всички видове
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медии в страната, което е от изключителна важност за
разпространение на идеите и налагане на възприятието към
нашата работа като към източник на експертно мнение и
формиране на независима позиция.

Пресконференциите на ИПИ
Друг начин за разпространение на идеите на ИПИ са
организираните пресконференции през 2007 година. Институтът
организира пет пресконференции, като общото между тях беше
идеята за по-малка намеса на държавата и икономическа
свобода. Темите бяха:
Икономическа свобода в България и по света (февруари
2007)

Намаление на осигуровките (юни 2007) – заедно с Лъчезар
Богданов, Индъстри Уоч и Георги Ангелов, Институт Отворено
общество
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По-лесна

процедура

за

издаване

на

строителни

разрешителни (октомври 2007)

Стачката на учителите и техните искания (октомври 2007)

14

Институт за пазарна икономика

Пети алтернативен държавен бюджет с ниски данъци
(ноември 2007) – заедно с Георги Ангелов, Институт Отворено
общество

В допълнение, икономисти на ИПИ участваха в няколко
пресконференции по актуални въпроси, организирани от сродни
организации.
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През март 2007 Светла Костадинова участва в
пресконференция, организирана от фондация Програма Достъп
до информация по повод изготвените промени в Закона за достъп
до обществена информация. Позицията на ИПИ беше категорично
против така предложените промени като бяха представени сметки
за очакваните икономически ефекти от тях да края на годината,
ако бъдат приети.

През септември 2007 Димитър Чобанов участва в
пресконференция за валутния борд в България, организирана от
Институт Отворено общество като защити тезата, че единствената
причина страната да излезе от валутния борд е да приеме еврото
и това трябва да стане възможно най-скоро.
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ИПИ подпомогна активно с организация и администриране
на годишните награди на фонда Георги Василев за Принос към
свобода на духа. Церемонията се състоя през ноември 2007, като
ИПИ в лицето на Красен Станчев активно участва в подбирането на
номинациите, селекцията, организацията и координацията на
церемонията и изплащането на паричните награди.

Наградите на ИПИ
2007 беше годината, в която ИПИ получи признание на
международно ниво с две награди. Те се организират за първи път
от международната мрежа Stockholm Network. На връчването в
Националния либерален клуб присъстваха повече от 100
представители на членовете на мрежата от над 40 страни по света
– от Азърбайджан до Исландия. Събитието събра също така
политици, журналисти и представители на бизнеса. ИПИ беше
победителят на вечерта и единствената организация с две награди
от общо девет.
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Неправителствена организация на 2007 година за
цялостната си дейност за разпространението на идеите за
свободен пазар и личен избор в Европа. Наградата беше връчена
от д-р Ян Чарногурски, бивш министър-председател на Словакия и
беше получена от Димитър Чобанов, главен икономист на ИПИ, на
церемония в Лондон през декември 2007.

Медия на 2007 за успешната работа на Института за пазарна
икономика с медиите и популяризиране на идеите чрез различните
информационни формати. Наградата беше връчена от Джон
Фънд, Уол Стрийт Джърнъл.

Срещи
През 2007 година екипът на ИПИ имаше удоволствието да се
срещне с няколко изтъкнати професионалисти в своята област.
През октомври 2007 Март Лаар, който беше на кратко
посещение в България изпи по чаша вино с икономистите на ИПИ.
Март Лаар, бивш министър-председател на Естония (1992-1994 и
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1999-2002) е известен с това, че е първият премиер въвел плосък
данък и напълно освободил търговията на своята страна. Освен
това, той е първият министър-председател въвел електронно
правителство: след 2002 г. Министерският съвет на Естония работи
без хартия, а гражданите могат да си плащат данъците по
Интернет.

(третият вдясно)
През октомври 2007 ИПИ посрещна в офиса си Симеон
Дянков, автор и координатор на изследването „Правене на
бизнес" на Световната банка.
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(първият отдясно, прав)

Екип

От началото на годината Светла Костадинова е
новият изпълнителен директор на ИПИ след
решение на Управителния съвет. Основните
задължения включват управление на дейността
на ИПИ и представителство на работата на
института.

Димитър Чобанов, главен икономист на
института, специализира в областта на
публичните финанси, паричната политика и
анализ разходи – ползи. През 2007 той е
координатор на проекти за анализ на
инфлация в България, редактор на бюлетините
на ИПИ, като консултира всички проекти, по
които ИПИ работи.
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Велико Димитров, старши икономист,
специализира в областта на анализ на
въздействието на регулациите, международната
търговия и капиталовите пазари. През 2007
Велико е координатор по проекти за реформа
в системата на обществените поръчки,
промяна на държавен вестник и
институционална хармонизация.
Адриана Младенова, старши икономист, има
интереси в областта на пенсионната
реформа, анализ на инфлацията и пазара на
труда. През 2007 година тя координира проекти
за повишаване на прозрачността на
администрацията, анализи за развитието на
строителството в България, както и анализи на
разходите и ползите.

Методи В. Методиев, икономист, специализира
в областта на електронното правителство и
анализ разходи - ползи. През 2007 година
Методи е координатор на проект, който
изследва процедурата за издаване на
строителни разрешителни и отправя препоръки
за подобряване.

Петър Ганев е новият член на екипа на ИПИ през
2007. В качеството си на икономист той
координира публикуването на бюлетините на
ИПИ, изготвянето на анализ на ефектите от
регулирането на ваучерите за храна и анализ
на липсата/наличието на дискриминация при
ценообразуването на водата в Сливен и др.
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Дора Тодорова, главен счетоводител, отговаря
за счетоводното отчитане, както и за изготвянето
на бюджетите на всички проекти на ИПИ.

Бинка Илиева, офис мениджър, има основната
задача да осигури нормалното съществуване
на ИПИ от логистична и организационна гледна
точка, отговаря за организирането на
пресконференциите и всички медийни събития
на ИПИ.

В допълнение, ИПИ има изградена мрежа от външни
сътрудници в България и чужбина, които участват в проекти и
инициативи, организирани от Института.
От години институтът провежда стажове на студенти.
Вярваме, че така можем да допринесем за по-обективното и
безпристрастно разкриване на икономическите принципи и
едновременно с това да привлечем повече млади хора към идеите
за индивидуална свобода.
През 2007 година ИПИ имаше шест стажанта – трима от
Американския университет в Благоевград и трима от чужди
университети (САЩ, Франция и Белгия). В момента петима от тях
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са в чужбина за продължаване на обучението си, а един работи в
международна консултантска компания в България.
Интересното е, че всички стажанти са избрали ИПИ след
препоръка на свой състудент, т.е. има млади хора, които искрено
вярват в идеите за индивидуална свобода и имат желание да
придобият повече знание в тази посока.

Финанси
Приходите на ИПИ през 2007 година нарастват с 3.2 % в
сравнение с 2006 година и с 25 % в сравнение с 2005 година.
Причините за това са няколко:
Увеличаването на дела на приходите от проекти с 8.1%
По-големият среден бюджет по проекти, финансирани от
международни донорски организации
Специализацията и повишената компетентност в
определени области, което поставя ИПИ сред найдобрите консултанти
Добрите взаимоотношения с партньори и клиенти, което
води до дългосрочно сътрудничество
Договаряне на допълнителни рубрики на ИПИ в печатни
медии
Възобновяване на контакти от минали години
Повече от 57 % от приходите през 2007 са реализирани през
втората половина на годината което отразява периода на
предоставяне на финансиране от американски фондации, който
е след април всяка година. От друга страна, това се дължи на
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проектните периоди и плащането по проекти, приключили след
юни същата година.
През 2007 година фиксираните разходи на ИПИ са 17.3% от
общите разходи. Оптимизация, в сравнение с 2006 година, има
при разходите за наем офис (смяна на офиса с по-нисък наем и
по-малка площ), режийни и комуникации.
Като цяло приходите през 2007 година бележат умерен
растеж от 3.2%, но съчетани с оптимизация на разходите,
позволиха повишаване на заплащането на екипа и
финансирането на дейности, отговарящи тясно на мисията на
ИПИ.
Приходи на ИПИ по източник
Общ о Приходи

Стопанска дейност

Проекти

350
312

Хиляди лв.

280

322

257
210
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140

70

176

136

175
147

89

0
2005

2006

2007

Източник: ИПИ

Управителен съвет
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През 2007 година в управителния съвет на ИПИ бяха
извършени няколко промени. Дългогодишният председател Георги
Захариев отстъпи мястото си на Красен Станчев, оставайки член
на съвета. Двама нови членове се присъединиха към ИПИ – г-жа
Яна Костова, консултант във Value Partners, Италия и г-н Калин
Христов, съветник на управителя на Българска народна банка.
В резултат на тези промени УС на ИПИ има следния състав:
1. Красен Станчев, председател
2. Георги Захариев
3. Левон Хампарцумян
4. Мартин Заимов
5. Франк Бауер
6. Андрей Евтимов
7. Илиян Михов
8. Яна Костова
9. Калин Христов

Бъдещето на ИПИ
През 2007 година постигнахме много, но все още много
предизвикателства остават пред България и Европа. Вярваме, че
похватите, които използваме могат да бъдат доразвити, надградени
и по-ефективни. В тази посока ще полагаме усилия за
продължаване разпространението на идеите ни.
През 2008 година ще се водим от следните приоритети в
работата си:
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Пенсионна реформа – продължаващо
намаление на осигуровките и приватизация на пенсионната
система.

Образователна реформа –
продължаване на прехода към децентрализация с фокус
предоставянето на повече правомощия на ниво училище.

Здравеопазване - стартиране на приватизацията
и предоставяне на личен избор.

Оценка на въздействието на
регулациите – продължаване на пионерската работа в посока
изготвяне на оценки на важни законопроекти, популяризиране на
метода и обучение.
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Подобряване на бизнес средата –
анализ на пречките пред бизнеса и кампании за
премахването/облекчаването им.

Премахване на преференции –
кампания чрез анализ на ефектите и предложения за премахване
на преференциите на дадени професии и сектори.

Продължаване на приватизацията –
раздържавяване на останалите държавни активи и анализ на
ефектите върху пазара и гражданите.

Административна реформа – увеличаване
на прозрачността, отчетността, отговорността и ефективността на
администрацията на централно и местно ниво.
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Европейски съюз – оценка на ефектите от
членството ни в ЕС, анализ на работата на българската
администрация в резултат на членството и препоръки.

Местна политика – анализ на ефектите и
предложения за разумна икономическа политика на общинско
ниво с оглед повишените правомощия на местната власт.

Трудности и предизвикателства
Средата, в която ИПИ работи и съществува, е много
динамична, каквато е и българската икономика. Поставени сме в
различна ситуация в качеството си на най-новата страна-членка на
ЕС, а неправителствените организации (НПО) са важен участник
във всички процеси на идентифициране на проблемни области,
дискутиране на възможните решения и правенето на политики.
Членството в ЕС, въпреки някои негативни ефекти, предоставя
повече права и отговорности пред неправителствения сектор,
който сега ще трябва да бъде приеман от българската
администрация като наистина равноправен партньор, най28
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малкото поради европейските изисквания за публични
консултации.
Тази ситуация съвсем естествено привлича много субекти и
прави по-трудно разпознаването на експертното независимо
становище от „бизнес” интересите.
Въпреки това, ИПИ е достатъчно добре разпознаваем за
експертната общност, администрацията, медиите,
международните институции и всички, които следят дебатите в
икономическата политика в страната.
И все пак, трудности има, като те са повече във
възприемането на ролята на неправителствените организации, а
не в капацитета им да я изпълняват.
Нищо не е безплатно – схващането, че неправителствените
организации (НПО) трябва да вършат работата си без пари или с
малко пари граничи с пълна наивност. ИПИ като една от водещите
НПО в страната има
(1) натрупана значителна експертиза и знание в областта на
публичните политики,
(2) трябва да наема едни от най-добрите икономисти и да
съумява да предложи добри условия, т.е. да се състезава на
пазара на труда с консултантските компании за добри експерти,
(3) да следи постоянно правителствената политика и да е
готов във всеки момент да реагира на абсурдни идеи,
(4) постоянно да взаимодейства с други НПО в чужбина,
обменяйки добър опит и
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(5)

да

предлага

решения

за

по-добра

икономическа

политика, много от които впрочем са приложени на практика.
Най-важното изискване обаче е да бъде независим от
силните на деня, политиците и всички, които искат да получат
преференциално отношение от правителството. А това се постига
най-трудно, но въпреки това ИПИ е зависим единствено от безумно
целенасоченото преследване на целите си – малка, ефективна
държава, висока индивидуална и икономическа свобода и еднакви
правила за всички.
Малцина все още са тези, които подкрепят каузи,
подобряващи живота на всички – през целия период на
съществуване сме имали малко случаи, в които сме получили
индивидуални или корпоративни дарения в подкрепа на мисията
ни. Най-честият аргумент да не се подкрепи кампания за
намаление на данъците, повече прозрачност на държавните
институции, пенсионна реформа или промяна в системата на
обществените поръчки е бил аргументът „защо само аз да
плащам след като всички ще имат полза след това”. Това
късогледство от засегнати бизнеси е съвсем обяснимо – много полесно е да се споразумееш (решиш проблема) пряко с
администрацията, вместо да разлайваш кучетата. Това обаче
означава, че скоро пак ще си в позиция да уреждаш проблема по
втория начин, т.е. плащаш неформален данък заради
неуредените процедури и абсурди.
Европейските програми променят стимулите – в момента
целият неправителствен сектор в България е в процес на трескаво
писане на проекти. Хаосът е пълен – всеки иска да получи
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финансиране, независимо за какво. Оперативните програми
обаче са писани от държавната администрация и след
консултации с ЕС са одобрени. Поради ограничените средства
трябва да има приоритети и за съжаление част от тях не отговарят
на дневния ред на обществото или се подкрепят дейности, които
откровено не биха имали желания ефект. Изводът е, че много от
НПО в България ще получат европейски пари, част от тях ще
съумеят да постигнат нещо смислено с тях, но повечето просто ще
ги похарчат, напълно променяйки ценностите си в името на ЕС.
Въпреки посочените трудности и особености на НПО сектора
в България Институтът за пазарна икономика е пример за
безспорен успех в постигане на целите си.
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Вярваме, че имаме общи цели и можем да ги постигнем заедно.
ПОДКРЕПЕТЕ НИ !
Можете да направите дарение по следните начини.
Системата Е-pay – от Интернет страницата на ИПИ (www.ime.bg )ще
бъдете прехвърлени към системата. За целта трябва да имате
регистрирана дебитна карта.

Дарение по банковите сметки на ИПИ
USD

EUR

ЛЕВА

IBAN: BG96 RZBB 9155
1160 1161 13

IBAN: BG45 RZBB 9155
1460 1161 09

IBAN: BG54 UNCR
7630 1039 2234 15

BIC: RZBBBGSF

BIC: RZBBBGSF

BIC: UNCRBGSF

Райфайзенбанк
(България)

Райфайзенбанк
(България)

УниКредит Булбанк

Ул. Гогол 18/20,

Ул. Гогол 18/20,

ул. Калоян №3,

1504 София

1504 София

1000 София
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