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КРАТКИ ДУМИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

 

За българската икономика 2011 беше година на забавен икономически растеж, повлиян от ниския темп 
на възстановяване на икономическата активност в Европа и проблемите на финансовите пазари. 
Неяснотата и невъзможността да се разреши относително бързо казуса с Гърция, както и проблемите с 
други страни в еврозоната, неминуемо повлияха върху страната ни. 

Българското правителство имаше разнопосочно влияние върху икономиката. От една страна беше 
поддържаната относителна фискална дисциплина, ограничаване нарастването на бюджетния дефицит и 
запазването на нивото на преките данъци. От друга страна обаче, бяхме свидетели на въздържане и 
лутане сред ключови министри за важните публични реформи, противоречиви сигнали за склонността да 
се вземат важни и неотложни решения по теми като пенсионна система, здравеопазване, сигурност и 
правосъдие и селско стопанство. Парламентът все повече отстъпи от ролята си на инициатор на реформи 
и на осъществяващ контрол орган върху правителството. Това доведе до редица лобистки поправки в 
законодателството, неработещи закони и наредби, по-високи разходи за работа и живот. 

В тези условия работа за организация като Института за пазарна икономика има много. Нарушаването на 
принципите на индивидуална и стопанска свобода са повод за по-усилена работа в няколко посоки: 

• Периодично и редовно изготвяне на анализи за ефектите от намесата на правителството в 
стопанския живот 

• Участие в публичния дебат с цел посочване на видимите и невидимите ефекти от стопанската 
политика 

• Образоване на младите хора 
• Осигуряване на достъп до знание за всеки, който се интересува от икономическа политика и 

идеите за индивидуална свобода. 

ИПИ продължи и през 2011 да се стреми да представя алтернативи на решенията на администрацията, 
както и да предлага конкретни идеи, които да доведат до просперитет в България. 

2011 беше и годината, в която отново привлякохме нови приятели и партньори в тези усилия и се 
надявам с настоящия доклад да успеем да привлечем още поддръжници на идеите за свобода и 
отговорност. 

 

 

С уважение, 

Светла Костадинова 

 

май 2012 
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АНАЛИЗИ 

 

Основният похват за разпространение на идеите за свободен пазар и личен избор са задълбочените 
анализи, които ИПИ публикува. През 2011 г. продължихме да разработваме някои от темите, които 
привличат внимание и все още не са реформирани. В същото време представихме и нови теми, които 
бяха в центъра на публичните дискусии. 

 
 

Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” ЕАД при средно време за Европа 
от 1,7 минути 

януари 2011 

 

Анализът на ИПИ показва, че: 
• Двете основни универсални услуги в България (20 г. писмо и 1 кг. колет) са най-недостъпните и 

скъпи в цяла Европа; 
• Дружеството работи на загуба въпреки годишната компенсация от държавния бюджет; 
• Пощенският сектор в България е един от тези с най-малък дял от БВП в Европа; 
• България е страната с най-много пощенски клонове в Европа на човек от населението. 

Само тези факти стигат, за да се постави сериозно въпросът за бъдещето на „Български пощи” ЕАД. За 
съжаление това едва ли ще стане, защото: 

• С промени в Закона за пощенските услуги от декември 2010 г. беше даден без конкурс лиценз 
за универсална пощенска услуга на „Български пощи” ЕАД за период от 15 години, и 

• От 2005 г. „Български пощи” ЕАД е в забранителния списък за приватизация. 
 

 
 
 

„Успехите и провалите на българските правителства 1998-2009” 

февруари 2011 

 

Анализът допълва първото изследване от 2008 г. с нови 153 доклада. Така 
обновеният анализ включва преглед на общо 586 одита и обхваща 12 
години - от 1998 до 2009 година. 

Анализът изследва работата на централната администрация чрез преглед 
на одитните доклади на Сметната палата. Авторите на изследването 
класифицират докладите като успешни или провалени, а тези, чиито 
изпълнение и резултати са спорни, са разглеждани като 
„некласифицирани”. 

За всички 586 разгледани доклади конкретно идентифицираните загуби са 
за над 950 млн. лева за разглеждания период. 

Медийно отразяване: 

 
 БТВ 
 ТВ Европа 
 радио Хоризонт 
 радио България 
 радио Варна 
 радио Фокус 
 в-к Дневник 
 в-к 24 часа 
 в-к Труд 
 в-к Стандарт 
 в-к Пари 
 в-к Класа 
 в-к Сега 
 в-к Република 
 БТА 
 Mediapool.bg 
 Investor.bg 
 Econ.bg 
 Dir.bg 
 DarikFinance.bg 
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Какво да се прави с проекта АЕЦ „Белене”? 

март 2011 

 

ИПИ организира представяне в Народното събрание, а седмица след това и 
пресконференция в БТА, на които изложи оценка на проекта „Белене”. 

Това е първият по рода си анализ на икономическите ефекти от проекта, 
който показва огромната сметка, която българските граждани и 
домакинства ще платят. 

Медийно отразяване: 

 
 в-к 24 часа 
 в-к Дневник 
 в-к Труд 
 в-к Пари 
 в-к Монитор 
 радио България 
 радио Пловдив 
 ИА БГНЕС 
 mediapool.bg 

 
 
 
 
 

„Местни условия за правене на бизнес” 2011 

април 2011 

 

Екипът на ИПИ представи второто издание на индекса „Местни условия за 
правене на бизнес 2011”. Целта на индекса е да изследва различията в 
бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да 
се прави бизнес. 

Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена 
от един град – областния център. Оценката се формира от резултата на 
всеки град по десетте индикатора: 

 местни данъци 
 местни такси 
 електронно управление 
 регистър на собствеността 
 заетост 
 образование на заетите 
 работна заплата 
 разрешително за строеж 
 възприятие за корупция 
 чуждестранни инвестиции. 

И този път интересът към изданието беше огромен и провокира много 
дискусии за начина на водене на местната политика и възможността на 
общините реално да привличат инвестиции. 

Медийно отразяване: 

 БНТ 
 БТВ 
 Нова ТВ 
 Европа ТВ 
 МСАТ 
 Канал 3 
 ТВ 7 
 Радио Хоризонт 
 Радио Христо Ботев 
 Дарик радио 
 сп. Мениджър 
 в-к Дневник 
 в-к 24 часа 
 в-к Труд 
 в-к Стандарт 
 в-к Сега 
 в-к Пари 
 в-к Република 
 в-к Градът 
 Mediapool.bg 
 Investor.bg 

 



 

Годишен доклад на ИПИ за 2011 Стр. 6 

Обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 

юни 2011 

 

През 2010 г. в България са сключени 25 колективни трудови договора, но заедно със сключените през 
2009 г. и действащите през 2010 г. 2-годишни договори, тези в сила през 2010 г. са общо 42. От тях 
преобладаващият брой (28) са в държавния сектор. 

Прегледът на действащите през 2010 г. КТД показва, че те не изпълняват ефективно функцията си по 
защита на работниците, а дори напротив - създават пречки и допълнителни разходи пред 
работодателите, които намаляват стимулите на работодателите за разкриването на нови работни места 
и предлагането на по-високи заплати. 

Европейската практика по разпростиране на КТД върху всички предприятия в бранша, която от 2010 г. е 
факт и у нас, защитава интересите само на сключилите договора предприятия и вреди на всички 
останали, особено на малките и средни предприятия. При тях завишаване на разходите за заплати и 
други придобивки би могло да доведе и до фалит. Тази практика трябва да бъде прекратена. Всеки би 
могъл да сключва колективни трудови договори, но това трябва да бъде напълно доброволно, т.е. 
никоя фирма не трябва да бъде принуждавана да се подчинява на подписани в нейния бранш 
договори. В колективното договаряне, особено в период на криза, е необходимо да се осигури 
гъвкавост на законодателството, да се даде начало на реформи и да се предостави възможност на 
бизнеса да избира най-добрите алтернативи за своето развитие. 

 
 
 
 
 
 

Оценка на въздействието на национална цел 1 „Достигане на 76% заетост 
сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната 
програма за реформи (2011-2015 г.) 

юли 2011 

 

Националната програма за реформи (НПР) на България за периода 
2011‐2015 г. беше изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския 
съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и публикувана през април 
2011 г. Прякото създаване на заетост от държавата е доказано неефективно 
и изключително скъпо. Ресурсите за такива мерки много по‐добре ще се 
похарчат, ако се насочат към подобряване на бизнес средата (вкл. и чрез 
намаляване на данъците) и реформи в образователната система с цел 
подобряване на качеството на образователния продукт. 

Всички програми за заетост и обучение би следвало да се фокусират върху 
търсенето само и единствено от реалния сектор, който доказано създава 
трайна заетост. Тези програми задължително трябва да се обвържат с ясни 
системи за мониторинг и последваща оценка с помощта на ясни критерии 
за успех. Ако това не се случи, България ще продължи да изразходва 
значителни национални и европейски средства, а заетостта в страната ще 
остава далеч под желаната цел. 

 

Медийно отразяване: 

 Investor.bg 
 TV 7 
 в-к 24 часа 
 в-к Сега 
 ТВ Европа 
 Dir.bg 
 в-к Класа 
 в-к Новинар 
 Агенция Булфакс 
 Радио Пловдив 
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Оценка на въздействието на национална цел 5 „Намаляване на броя на 
живеещите в бедност с 260 хил. души” от Националната програма за 
реформи (2011-2015 г.) 

юли 2011 

 

Борбата с бедността заема ключово място в стратегия „Европа 2020” и 
съответно в Националната програма за реформи 2011‐2015. България е 
поставила за цел да намали броя на живеещите в бедност с 260 хил. души 
до 2020 г. Така разписана цел звучи достатъчно конкретна и лесно 
измерима, но на практика нещата не са толкова прости. Методиката за 
измерване на бедността крие много подводни камъни, които често биват 
пренебрегвани, но могат да поставят под въпрос не само постигането, но и 
самата адекватност на поставената цел. 

Алтернативите са в две основни направления – икономическо развитие и 
адекватни трансфери. Под икономическо развитие в случая визираме 
повишаване на заетостта и покачване на доходите в страната. Това е 
движещата сила в преборването на бедността и единственото дългосрочно 
устойчиво решение. Водещите мерки тук трябва да бъдат насочени към 
по‐добра бизнес среда и по‐гъвкав пазар на труда. Само така заетостта 
може да тръгне нагоре – като се развива бизнесът и се премахнат 
ненужните ограничения пред труда. Активното вмешателство на държавата 
и законово дефинираните колективи договори на пазара на труда не 
създават заетост и по‐скоро пречат пред откриването на нови работни 
места. Най‐добрата политика за ограничаване на бедността е 
преосмислянето на трудовото законодателство в страната. В допълнение 
към това е и покачването на реалната ефективна пенсионна възраст – 
по‐малко привилегии за ранно пенсиониране, контрол на инвалидните 
пенсии и покачване на пенсионната възраст на 65 г. за мъжете и жените до 
2020 г. 

 

Медийно отразяване: 
 
 Investor.bg 
 TV 7 
 в-к 24 часа 
 в-к Сега 
 ТВ Европа 
 Dir.bg 
 в-к Класа 
 в-к Новинар 
 Агенция Булфакс 
 Радио Пловдив 

 
 
 
 

„Хората в зависимост от държавата” 

август 2011 

 

Целта на това изследване е да проследи динамиката на броя на хората в зависимост от държавата и 
динамиката на средствата, които са отпуснати за тяхното подпомагане в периода 2007 - 2010 г. В 
обхвата на понятието „хора в зависимост от държавата” попадат лица в трудоспособна възраст, които 
по една или друга причина (в зависимост от обективни или субективни фактори) са изключени от 
икономическата активност в страната и са бенефициенти на определена безвъзмездна помощ в 
следствие на покриването на дадени критерии. 

Анализът откроява редица недостатъци на българската система за социално подпомагане. 
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Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията 
конкуренцията? 

август 2011 

 

Изследването отбелязва много силното фокусиране на КЗК върху производства по членовете на ЗЗК от 
главата за нелоялна конкуренция. По-конкретно, наблюдава се акцентиране върху по-доходоносните 
производства (т.е. тези, които предполагат по-високи глоби) и отстъпване от важната за свободата на 
пазара борба с картели и монополи. 

В ръцете на комисията са съсредоточени както достатъчно власт, така и нужните средства, за да се 
справи с изкривяванията на пазара. Истина е, че доказването на картелно споразумение е труден 
процес, изискващ време и сериозни усилия, но това не значи, че тези усилия не трябва да се правят. 
Комисията трябва да се занимава с това, за което е създадена - да защитава конкуренцията на пазара от 
истинските заплахи, които може и да не са лесни за доказване и да не носят бърза възвръщаемост под 
формата на санкции, но са най-важни за общественото благосъстояние. 

Изключително важно е връщането на фокуса на КЗК върху тези явления на пазара, които най-сериозно 
застрашават неговата свобода, а именно - монополите и картелните споразумения. Анализът 
установява залитане към новите текстове от ЗЗК, които са свързани с т. нар. нелоялна конкуренция. В 
същото време обществото има усещането, че борбата с изкривяванията на пазара е занемарена, а 
именно те причиняват най-сериозните вреди. 

 
 
 
 
 
 

„Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда” 

септември 2011 

 

Намаляването на безработицата традиционно присъства като един от приоритетите в програмата на 
всяко правителство независимо от идеологическа принадлежност. Безработицата е естествен фокус по 
време на икономическа стагнация или рецесия. Най-популярните мерки за справянето с безработицата 
както в България, така и по света, са активните мерки на пазара на труда посредством програми за 
заетост, мерки за ограничаването на вноса, данъчни преференции и субсидии, инфраструктурни 
проекти и насърчаване на инвестициите. 

Оценката на въздействието на Националния план за действие по заетостта за 2011 г., изготвена от екипа 
на ИПИ, показа доста слабости както при планирането, така и при изпълнението на плана. Паралелният 
преглед на осъществените активни мерки на пазара на труда през последните десет години разкрива 
множество разхищения и дори преки злоупотреби със средства от бюджета. 

Анализът на разходите и ползите на активните мерки дават възможност за обективна оценка на 
Националния план за действие по заетостта за 2011 година. 
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Алтернативен бюджет на ИПИ за 2012: Бюджетът има нужда от повече 
реализъм и реформи  

ноември 2011 

 

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за девета поредна година. Целта ни 
е да покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага 
на ниски данъци, балансиран бюджет и смели реформи. Философията на 
Алтернативен бюджет 2012 е: 

• Консервативни прогнози – изготвен при умерено негативен 
сценарий в Европа; 

• Балансиран бюджет – премахване на дефицита от 2012 г.; 
• Залагане на буфери – връщане на 90-процентното правило за 

разходите на всички разпоредители с бюджетни кредити и 
допълнителен резерв в перото за непредвидени разходи; 

• Реформи – намаление на данъците; преглед на програмите и 
оптимизация на администрацията; свиване на субсидиите; 
ефективност на трансферите; решително начало на дългосрочните 
реформи (пенсии). 

Конкретните данъчни промени и мерки за балансиран бюджет: 

• По-ниски данъци – премахване на данък дивидент (сега 5%), 
намаляване до 10% на данъка върху ЕТ (сега 15%), премахване на 
данъка върху застрахователните премии (сега 2%), премахване на 
други неефективни данъци (напр. върху наследствата) и свиване на 
държавни и общински такси; 

• Премахване на данъчните преференции – някои примери за такива 
преференции са преотстъпването на корпоративен данък за 
земеделските производители (20 млн. лв. за 2010 г.), необлагаемите 
ваучери за храна (180 млн. лв. квота за 2012 г.), облекчението за 
млади семейства с ипотечен кредит (близо 2 млн. лв. за около 5 хил. 
семейства), ниската ставка на ДДС за туризма (администрацията не 
знае какъв е ефектът от облекчението). 

• Свиване на текущите разходи (заплати, издръжка) в публичния 
сектор с 10% спрямо планираното – преглед и оценка на програмите 
и съкращаване на структури; 

• Ограничаване на субсидиите поне с 25% спрямо планираното – 
основно помощи за земеделие и субсидии за железопътен 
транспорт; 

• Държавни служители, полицаи и военни също да се осигуряват като 
всички останали; ограничаване на дължимите заплати при 
пенсиониране. 

Към тези предложения прибавяме и някои осигурителни промени: 

1. Пенсионна реформа – пренасочване на 2 процентни пункта от 
пенсионната вноска за общественото осигуряване към частен фонд; 
покачване на пенсионната възраст с 6 месеца още от 2012 г.; 
ограничаване на ранното пенсиониране и по-ефективен контрол 
върху инвалидните пенсии; 

2. Здравна реформа – разбиване на монопола на НЗОК и пренасочване 
на 2 процентни пункта от здравната вноска към избран частен 
здравен фонд. 
 

Медийно отразяване: 
 

 БНТ 
 БНТ 2 
 bTV 
 ББТ 
 Канал 3 
 ТВ Европа 
 Bulgaria on Air 
 TV 7 
 ТВ + 
 БНР 
 Радио К2 
 в-к Капитал 
 в-к Новинар 
 в-к Сега 
 в-к Труд 
 в-к 24 часа 
 dnevnik.bg 
 darikfinance.bg 
 expert.bg 
 investor.bg 
 mediapool.bg 
 The Sofia Echo 

 
  



 

Годишен доклад на ИПИ за 2011 Стр. 10 

ПРЕССЪОБЩЕНИЯ  

Освен задълбочени анализи, ИПИ изпрати и няколко прессъобщения до медиите, които да привлекат 
вниманието върху важни и текущи въпроси.  

 

 

Индекс „Икономическата свобода по света 2012” 
на „Херитидж” и „Уол Стрийт Джърнъл” 

януари 2011  

 

Хонконг, Сингапур и Австралия подобряват 
резултатите си и запазват челните три места в 
индекса. Благодарение на традиционно силните 
си резултати в области като право на собственост, 
свобода от корупция, свобода на бизнеса и 
свобода на търговията, Европа също показва 
добри резултати, но изпраща само Швейцария и 
Ирландия в топ 10. 

Резултатът на България се влошава леко до 64,7 
точки (при максимум от 100), което ни отрежда 61-
во място в света и 27-мо в Европа. България се 
представя по-добре от средното за света в 
повечето категории, но изостава от другите 
европейски страни и е далеч от най-свободните 
икономики в света. 

„Ден на свобода от правителствена намеса 2011” 

февруари 2011 

 

04 май 2011 г. беше денят, в който българите 
спряха да работят за правителството и започнаха 
да работят за себе си. Ние го наричаме Ден на 
свобода от правителствена намеса, а по света е 
известен като Tax Freedom Day.  

Нашите изчисления показаха, че през 2011 г. 
българите ще изработят средно по 211 млн. лв. за 
един календарен ден, измерено чрез очаквания 
брутен вътрешен продукт (БВП). Следователно, 
през 2011 г. са необходими 124 дни, за да се 
изработят предвидените 26,2 млрд. лв. приходи в 
бюджета. Само за сравнение – това, което 
държавата планира да изземе от населението за 
да попълни бюджета, е повече от 60% от 
разходите на домакинствата за 2010 г.. 

 

Международен индекс „Право на собственост” 
2011 

март 2011 

 

ИПИ представи за пета поредна година 
изследването, което отчита защитата на правата 
на интелектуална и физическа собственост в 129 
държави по света, представляващи 97% от 
световния БВП.  

Индексът изследва защитата на правото на 
собственост във включените държави, 
анализирайки три основни области: политическа и 
правна среда, право на физическа собственост и 
право на интелектуална собственост. 

„Икономическата свобода по света” 

септември 2011 

 

България се нарежда на 28-о място в 
„Икономическа свобода по света: годишен 
доклад 2011”. Докладът представя картината през 
2009 г. – последната година, за която има налични 
официални данни за всички страни. 

България подобрява леко резултата си спрямо 
предходната година и бележи рекордно 
класиране откакто индексът се изготвя. 
Подобрението в резултата за 2009 г. се дължи 
главно на категорията „достъп до сигурни и 
стабилни пари” и по-специално на индикаторите, 
обвързани с инфлацията.  
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ  
 

Както всяка година ИПИ използва пресконференциите като начин за привличане на внимание и 
обсъждане на конкретни реформи. През 2011 г. организирахме няколко пресконференции, на които 
представихме повече от 100 специфични препоръки за реформи. Събитията бяха широко отразени в 
медиите, а всички материали бяха изпратени до заинтересованите администрации, неправителствени 
организации, бизнес организации, граждански сдружения и др., като за поредна година получихме 
откъслечни реакции от дадени административни структури с покани за срещи за допълнителни дебати.  

 

Какво да се прави с проекта АЕЦ “Белене”  

28 март 2011 

 

Алтернативен държавен бюджет 2012 

 16 ноември 2011 

 „Местни условия за правенe на бизнес” 2011  

14 април 2011 

Икономика на здравия разум - реформи за 
конкурентоспособност и растеж  

22 ноември 2011 

 

 

 

 

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ НА ИПИ 

През 2011 г. институтът продължи списването и публикуването на редовния седмичен бюлетин „Преглед 
на стопанската политика” – 49 броя за годината. 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, са: в. 24 часа, в. Дневник, в. Труд, 
сп. Мениджър, БНТ, БНР, бТВ, Нова Телевизия, ТВ7 и България он Еър. 

Общо за 2011 г. екипът на ИПИ е имал над 450 медийни изяви . 

 

 

 

СПЕЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ИПИ ПРЕЗ 2011 
 

I. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА  

От стартирането си през 2010 г. библиотеката  си постави 
две основни цели: 

1. образователна – да предоставя лесен достъп до 
знание, информация и материали на ученици, 
студенти и всички заинтересовани от икономика 
и обществено-политическите науки; 

2. интелектуална - да се превърне в истинско 
духовно средище, в място за срещи, 

http://ime.bg/bg/ipi-v-mediite/
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обсъждания, обмен на знание и идеи. 

 

Важни факти: 

- Книжен фонд - наброява 3489 заглавия и 5017 броя книги /книжни единици.  

- 260 от книгите във фонда са дарения. 

- Читатели - 71,4 % са студенти. 

- Организирани 15 събития – лекции, дискусии, представяне на книги/автори, прожекции на 
филмчета.  

- Бюлетини на библиотеката – 9 месечни и 66 седмични.  

 

В библиотеката могат да се намерят трудове на 17 Нобелови лауреати по икономика; пълната колекция 
на Liberty Fund, посветена на Просвещението; събраните съчинения на Фридрих фон Хайек, Лудвиг фон 
Мизес, Джеймс Бюкенън, Гордън Тълок, Дж. Стюарт Мил и много други.  

От класацията на сайта на Амазон за 100-те книги в областта на икономиката, 1/3 от определените като 
значими книги, са на разположение на нашите читатели.  

 

 
Публични лекции на Библиотеката 

 
26 януари 23 февруари 25 март 15 април 
Георги Ангелов  
„Икономическо чудо и 
криза: Естония и 
Ирландия”  

Красен Станчев  
Гордън Тълок 

Искра Ангелова и Калин 
Манолов  
Айн Ранд 

Румен Аврамов  
Асен Христофоров 

28 април 19 май 15 юни 22 юни 

Евгений Кънев  
"Публично-частно 
партньорство: 
Принципи, модели и 
политика за частно 
предлагане на публични 
услуги” 

Георги Стоев 
Клод Фредерик 
Бастиа 

Кен Скуланд  
“Приключенията на 
Джонатан Гълибъл: една 
одисея в света на 
свободния пазар” 

Алекс Токарев  
„Пътят към 
робството” 

14 юли 05 октомври 11 ноември 14 декември 
Проф. Валери Димитров и 
Лъчезар Богданов  
„Трагедията на еврото” 

„Среща-разговор на 
тема:  
„Мизес и поуките 
от кризата” 

д-р Светослав Масларов  
„Преподаване на макро 
икономика на примера на 
международните 
финанси”  

Петър Ганев  
„Невидимата кука: 
скритата 
икономика на 
пиратите” 

 

II. Клуб на икономическите журналисти  

На 1 февруари 2011 г. основахме Клуб на 
икономическите журналисти. Това е втората съвместна 
инициатива на ИПИ и БМА, подкрепена от фондация 
“Америка за България”. 

Целта бе да се създаде мрежа от икономически 
журналисти и икономисти, които да обменят опит и знание, за да провокират задълбочен икономически 
дебат по важните теми на публичната политика. 
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Членовете на клуба имат достъп до събития на ИПИ и БМА (лекции, конференции, дискусии и др.) и 
могат да заемат безплатно книги от Икономическата библиотека на ИПИ и БМА за период от една 
година.  

В рамките на проекта бяха организирани 7 семинара, като на всеки един семинар двама лектори се 
фокусираха върху определена публична политика.  

 

Семинари на клуба 

 
21 февруари  19 април  17 април 
"Икономически поглед върху 
публичните политики”  
 Георги Ганев и Георги Ангелов 

"Данъчна политика" 
 Георги Ганев и Георги Ангелов 

"Социална политика"  
Лъчезар Богданов  

21 юни 27 септември  18 октомври  

"Пенсионна система” 
Петър Ганев и Георги Стоев 

„Икономика на 
здравеопазването” 
д-р Красен Станчев, д-р Илко 
Семерджиев и Лъчезар Богданов  

„Образование и 
просперитет”  
Георги Ангелов 

24 ноември 
„България и еврото” 

Десислава Николова и Калоян Стайков. 

 

 

III. Клуб на студентите към ИПИ  
 

Клубът на студентите отново събра интересни лектори и 
провокира разгорещени дебати сред студентите. 

 

 

 

Лекции на Клуба 

27 януари 28 февруари 18 март 

Даниел Вълчев  
„Висшето образование в България – 
висш пилотаж или здрав разум" 

Мартин Димитров  
„Фискалният борд – какво е и 
защо е необходим на България” 

проф. Валери Димитров  
„Сметната палата” 

30 март 14 юни 28 ноември 

Н.Пр. г-н Рейн Ойдекиви  
„Естония – една малка страна през 
2011" 

Кен Скуланд 
„Свободен пазар – етика и ползи ” 

Семинар на тема: 
 "България в 
международните класации" 

15 – 21 август 2011, Троян 
В разгара на лятото ИПИ, съвместно с Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Института за икономически 

науки – Европа (IES - Europe), организира едноседмичен студентски летен семинар. В Троян се събраха 30 
студенти по право, икономика, политически науки и философия от различни страни. Семинарът се проведе на 

английски език, с чуждестранни лектори. 
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IV. Ученически клуб към ИПИ - Варна 
Радостни сме да съобщим, че заедно с Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски” създадохме 
Ученически клуб към ИПИ – Варна. Клубът е замислен като мрежа от младежи, които се интересуват от 
икономика, предприемачество и публични политики.  

Основната цел на клуба е да създава възможности за достъп до нови знания и умения, срещи и участия в 
различни инициативи. 

 

 

ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ИПИ  
 

Изготвяне на експресна оценка на въздействието 
като част от застъпническа кампания 

28 януари 2011  

 

Обучението бе насочено изцяло към 
предоставянето на конкретни знания и умения за 
изготвяне на експресни оценки на въздействието, 
които да служат като основен доказателствен 
материал на структурите на гражданското 
общество при взаимодействието им с 
администрацията.  

В него участваха 29 представители на 
неправителствени организации от столицата и 
страната. 

Намиране на решения на проблемни политики 
чрез изготвяне на експресна оценка на 
въздействието 

12 април 2011  

 

Обучението беше насочено към съветниците, 
експертите и сътрудниците от Народното 
събрание. Целта беше участниците да придобият 
умения да предлагат ефективни и аргументирани 
решения на актуални проблеми, да оценяват и 
изготвят становища по проекти за нормативни 
актове, както и да защитават непопулярни мерки и 
политики. 

Участваха 35 представители на Народното 
събрание. 

 

 

ЕКИП  

През 2011 г. към  екипа на ИПИ се присъединиха Калоян Стайков и Явор Алексиев на позицията 
икономисти. 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ИПИ ПРЕЗ 2011 

През 2011 г. ИПИ проведе 3 стажантски програми, по време на които тримесечни стажове проведоха: 
Цвета Миленова, Севдана Дочева, Ивайло Тасев, Милен Желев, Явор Алексиев, Стоян Панчев, Милена 
Пешева, Георги Аврамов, Мартин Стоименов, Емилия Шехтова, Иво Недялков, Анна Цветкова, Боряна 
Даскалова, Даниел Георгиев и Петър Пенев. 

 

ИПИ В ИНТЕРНЕТ  

Присъствието на института в интернет за 2011 г. може 
да се обобщи по следния начин: 

Страница на ИПИ (www.ime.bg) 

 Брой посещения - 165,081 
 Брой преглеждания - 386,578  
 Нови посетители - 54.54% 

http://www.ime.bg/
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Страница на ИПИ във Facebook  

 1,028 нови приятели 
 Общо приятели в края на 2011 – 4,332 

Освен страницата на ИПИ във Facebook, институтът поддържа и няколко групи: 

 Икономическа библиотека на ИПИ 
 Клуб на икономическите журналисти 
 Клуб на студентите към ИПИ 
 Ученически клуб на ИПИ във Варна 

 

 

 

ФИНАНСИ 
 

 
 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 

Приходи от проекти 310 212 163 136 157 295 237 104 416 

Приходи от стоп. дейност 160 69 89 176 175 200 692 30 44 

Др. приходи 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО Приходи 470 283 253 312 332 495 929 134 460 

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

Разходи за стоп. дейност 160 69 90 171 172 206 518 175 52 

Др. разходи 27 11 -4 2 0 15 0 0 0 

ОБЩО Разходи 470 285 254 312 334 504 755 274 468 

  

Сумата на отчетените за 2011 г. приходи е в размер на 460 хил. лв., от които над 90% са приходи от 
регламентирана дейност – проектно финансиране, а останалите са от стопанска дейност (консултантски 
услуги, събития и др.). 

През годината фондацията основно работи по задания, свързани с анализи в областта на оптимизиране 
и реформа на държавната администрация, приватизацията, пенсионното осигуряване, местните условия 
за правене на бизнес и др.  

Организирани са семинари, срещи, проведени бяха няколко обучения на  представители на 
неправителствени организации и на парламентарни експерти.  

За 2011 г. финансовият резултат от стопанска дейност е отрицателен в размер на 8 хил. лв.  



 

Годишен доклад на ИПИ за 2011 Стр. 16 

Можете да подкрепите с дарение усилията на ИПИ за повече лична свобода, малка и 
ефективна администрация и предвидима бизнес среда. 

 

 
 

Инвестицията в усилията на ИПИ за повече стопанска и индивидуална свобода се възвръща 
многократно. 

Вярваме, че цените свободата си и възможността сами да решавате кое е добре за Вас. 

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

• Ще продължим да осъществяваме натиск за по-бързи реформи, водещи до просперитет за 
всички; 

• Ще наблюдаваме, коментираме и предлагаме разумни решения; 

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

 

 

 

• Кампания “Разходите на българската държава 

• Кампания за Пенсионна реформа 

  

 

 

• Ден на свобода от правителствена намеса в България 

• Индекс на икономическа свобода за България 

• Програма Стажанти 

• Клуб на студентите към ИПИ 

• Алтернативен бюджет с ниски данъци 

 

 

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ. 

http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/
http://ime.bg/bg/articles/i-w-krizata-shte-rabotim-pet-meseca-za-prawitelstwoto
http://www.ime.bg/economicfreedom.html
http://ime.bg/bg/staj-v-ipi/
http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://ime.bg/bg/categories/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://ime.bg/bg/dareniya/
http://ime.bg/bg/donation/
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