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НОВИНИ от ИПИ 
април - юни 2012 

 

 

 

 

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

„ЗАЕТОСТ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – ПОЛИТИКА ЗА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА” 

24 април 2012, БТА 

През юни 2012 Европейската комисия публикува препоръки за България за Националната програма за 
реформи, които съдържаха голяма част от препоръките на ИПИ от кръглата маса. 

 

Десислава Николова, Петър Ганев и Калоян Стайков представиха анализ на ИПИ за състоянието на пазара 
на труда. 

 

Те обосноваха тезата, че осигурителните и трудовите регламенти са пречка пред заетостта и създаването 
на нови работни места, като тук се включват: минимални осигурителни прагове, минимална заплата и 
правила за допълнителното възнаграждение, колективни трудови договори и насилственото им 
разпространение, административна тежест по отношение на условията на труд и др.  

Според направения от ИПИ анализ трудовото законодателство в България е закостеняло и не способства 
за създаването на нови работи места. Алтернативата е фокусът да падне не върху разходването на 
средства, а върху облекчаване на регулациите и тежестите върху труда.  

Сред предложенията на ИПИ са: 

 Връщане на минималните осигурителни прагове на нивата отпреди кризата (2009 г. ) 
 Премахване на минималната работна заплата 
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 Преосмисляне на трудовите разписания: 
 Свиване на административната тежест в трудовото законодателство. 

Предвид високия риск от нова рецесия в България и продължаващо вече 
четвърта година свиване на заетостта и покачване на безработицата, е крайно 
време да се помисли за по-ефективни политики за създаване на работни 
места. Една такава политика би следвало да започне от изготвянето на 
цялостно нов Кодекс на труда, в който да залегне концепцията за минимални 
регулаторни, административни и финансови тежести върху труда.  

 

Повече за пресконференцията можете да прочетете тук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА – МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ   

 

Среща-разговор с Елена Маринова за книгата на Едуард 
Глейзър „Триумф на града”  

26 април 2012 

Градовете по целия свят се славят като мръсни, бедни, 
нездравословни, страдащи от престъпност, скъп живот, 
замърсени...Но дали е точно така? 

В книгата си „Триумф на града” Едуард Глейзър – професор по 
икономика в Харвард, развенчава този  мит и доказва, че 
градовете всъщност са най-здравословните, най-зелените и най-

богатите (в културно и икономическо отношение) места за живеене. Градският живот ни прави и по-
щастливи. Според него градските центрове са „най-великото изобретение” на човешкия вид. 

При представянето на тази „ода на урбанизацията” Елена Маринова постави ударение именно върху 
множествеността на книгата: мултипликатор на взаимодействието между идеите, предприемачество и 
възможности, регулации, митове за екологията на града. 
 

 

Прожекция на документалния филм „Срещи с Иречек” 

10 май 2012  

„Срещи с Иречек” ни запозна с творчеството на 
големия български документалист Юлий Стоянов - 
творец,  с пиетет към историята и по-специално към 
личностите от нашата история.  

Ицко Финци – разказвачът на историята за Константин 
Иречек и Асен Владимиров – сценарист, режисьор и 
продуцент, разказаха любопитни факти около 
създаването на филма. 

Тези, които дойдоха на „Срещи с Иречек”, се убедиха 
колко малко знаем за Иречек (а и не само за него!) и 
колко малко нещата са се променили от времето на 
престоя на Иречек в България (1879-1884).  

С прожекцията на документалния филм  „Срещи с 
Иречек” на 10 май 2012 г. поставихме началото на 
поредицата „Срещи с българското кино”. 

 

 

Медийно 
отразяване: 
• БНТ 
• bTV 
• Нова ТВ 
• ТВ Европа 
• TV7 
• Канал 3 
• БНР 
• Радио Фокус 
• в. 24 часа 
• в. Капитал 
• в. Сега 
• сп. Мениджър 
• mediapool.bg 
• dnevnik.bg 
• darikfinance.bg 
• profit.bg 
• lifebiz.bg 
• dnes.bg 

 

http://ime.bg/bg/events/pokana-za-preskonferenciya-zaetost-po-vreme-na-kriza/
http://library.ime.bg/triumph-of-the-city/


 

Стр. 3 от 7 

„Векът на Милтън Фридман” – среща-разговор с Алекс Токарев  

22 май 2012 
 

Срещата с Алекс Токарев е част от програмата на ИПИ за 
отбелязване на 100-годишния юбилей на Милтън Фридман. 

В своята беседа Алекс се спря на въпросите, свързани с разделение 
на властите – икономическа и политическа; на инфлацията и 
безработицата; на ролята на държавата в икономиката, естествено 
през призмата на учението на Милтън Фридман. 

Алекс илюстрираше теорията на Фридман, най-вече нейната 
приложимост и в наши дни, с много примери от действителността в 
САЩ и България. 
 

 

 

 

Прожекция на документалния филм „България: база данни” 

27 юни 2012 

 

Изграден върху богат и малко познат документален материал, филмът представя историческата съдба на 
България от Берлинския конгрес до наши дни на основата на процеси и събития, видени през очите на 
наши и чуждестранни обществени и политически дейци. 

Юлий Стоянов отново използва похвата на съпоставянето (както в „Срещи с Иречек”). 

Реакциите след прожекцията бяха противоречиви, както за повечето филми – от възторжено одобрение до 
пълно отрицание. Ако за филма мненията бяха полярни, то всички участници в нашата блиц анкетата 
бяха единодушни, че прожекции трябва да има, те са „...стъпка към създаването на активна общност, 
концентрирана около уникалната колекция от книги, която се съхранява в института.” 
 

 

*** 

 

Читателите на Икономическата библиотека се увеличават, макар и не с такава скорост каквато ни се иска. 

Знаем, че работата на полето на просвещението изисква търпение и време.  

Продължаваме да обогатяваме книжния фонд. За периода април-юни бяха закупени 40 нови заглавия. 
Средствата за изцяло от дарения. Както знаете от началото на 2012 г. библиотеката вече се 
самофинансира. Ще сме признателни, ако подкрепите нашето-ваше място за срещи и дискусии. 

От юли месец 2012 г. бюлетинът на библиотеката ще излиза един път месечно с рубрики за нови книги, 
представяне на автор/книга, интервюта. 

Виртуална обиколка из нашата библиотека можете да направите тук. А това са най-новите заглавия. 

 

 

http://www.miltonfriedmanscentury.org/
http://library.ime.bg/pages/donate/
http://library.ime.bg/pages/home/
http://library.ime.bg/books/new/
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ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ  
 
 

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България 
16 април 2012 
 

Институтът за пазарна икономика публикува анализ, посветен на реформата на 
системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. Пълният текст на 
доклада е достъпен тук. 

Според данни на НОИ разходите за пенсии за 
инвалидност, финансирани от държавното обществено 
осигуряване (ДОО) са 20,3% от всички разходи за 
пенсии през 2010 г. 

Причините за това нарастване са свързани с 
недостатъци в нормативната уредба и в структурата 

на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания. 

Недостатъците на сегашната нормативна уредба създават грешни стимули, 
които на свой ред водят до злоупотреби. Преобладаващата част от 
злоупотребите са следствие от универсалното значение на решенията на 
медицинската експертиза по отношение придобиването на определени 
привилегии. 

Анализът завършва с препоръки за ефективно насочване на бюджетните 
средства към хората, които имат най-голяма нужда от тях. Това може да бъде 
постигнато посредством: прецизиране на нормативната уредба чрез 
залагането на количествени и качествени изисквания, както на входа на 
системата, така и определящи достъпа до отделни програми и привилегии. 

 

 
2012: Ден на свобода от правителството - 20 април  
19 април 2012 

 

Плътно до 20 април ще работят българите, за да си платят 
данъците през 2012 г. Образно казано, това е денят, в 
който гражданите ще спрат да работят за правителството 
и ще започнат да работят за себе си. Датата е 
символична, като показва кога държавната хазна ще се 
попълни, ако всичко изработено бъде моментално 
изземвано – ние я наричаме ден на свобода от 
правителството, а по-света се знае като Tax Freedom Day.  

Графиката показва деня на свобода от правителството 
през годините (в синьо), както и т.нар. дни за 
отработване или преработени дни. Тези дни на практика 
показват наличието на излишък или дефицит в бюджета. 

Ако има излишък, то данъкоплатците са се преработили за държавата, т.е. плащали са данъци, приходите 
от които не са били моментално похарчени от правителството – тези дни са представени с червената 
линия в отрицателните стойности. 

Ако има дефицит, то данъкоплатците рано или късно ще отработят похарченото на вересия – това са 
положителните стойности на червената линия. Наложени една върху друга, линиите показват, че 
картината през последните години не се е променила чувствително, т.е не получаваме повече свобода от 
правителството, въпреки изместването на деня по-рано.  

 

 

 

 

 

 

 

Медийно 
отразяване: 
• БНТ 
• bTV 
• Нова ТВ 
• TV7 
• Дарик Радио 
• БНР 
• ИА Фокус 
• в. Дневник 
• в. Капитал 
• в. Сега 
• в. Труд 
• в. Стандарт 
• в. Дума 
• mediapool.bg 

http://ime.bg/var/images/IME_Integration_2012.pdf
http://ime.bg/bg/articles/2012-do-20-april-rabotim-za-pravitelstvoto-sled-tova-ostavat-5-dni-za-otrabotvane/
http://ime.bg/bg/articles/2012-do-20-april-rabotim-za-pravitelstvoto-sled-tova-ostavat-5-dni-za-otrabotvane/
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КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

 

„Икономическо чудо: Китай, Естония, Германия” беше темата на лекцията на Георги Ангелов, която 
той изнесе на 25 април 2012 г. пред Студентския клуб. 

 

Чудесата в икономиката са „страст” на нашия гост. Подборът на трите държави беше  любопитен, тъй като 
всяка една се реформира в различна историческа обстановка. 

Към любимия си пример за успешни реформи - Естония – Ангелов „прибави” Германия и Китай. От 
известно време старши икономистът на „Отворено общество” е особено запален по литература за 
събитията от 70-те години в Китай, а и към историята на тази древна страна като цяло. Представянето на 
фактите беше богато илюстрирано не само от графики и таблици,  така характерно за лекторите-
икономисти, но и с книгите, от които е почерпено знанието. 

Лекторът определено провокира студентската аудитория, за което свидетелстваха множеството въпроси. 

 

 

ИЗБРАНИ УЧАСТИЯ НА ИПИ 

 

02-06 април 2012  
Светла Костадинова и Десислава Николова взеха участие в годишната среща на мозъчните тръстове във 
Вилнюс, Литва. Срещата се организирана от фондация „Фридрих Науман”. 

04-05 април 2012  

Бинка Илиева участва в двудневна конференция „Ангажирането на служителите с обществени клаузи – 
поглед отвътре”, организирана от фондация „Помощ за благотворителността в България” 

09 април 2012  

Десислава Николова участва в Macro Watch, организиран от Институт Отворено общество – София. 

09-11 април 2012  

Светла Костадинова бе включена в екипа на специалисти от Световната банка, с които посети няколко 
общини в България по повод изготвян анализ за условията за правене на бизнес на местно ниво. 

18-24 април 2012  

Светла Костадинова беше на посещение в Монреалския икономически институт с цел усъвършенстване на 
управлението на ИПИ и споделяне на опит в провеждането на публични кампании. 

25-27 април 2012  

Светла Костадинова взе участие в традиционния годишен форум на фондация „Атлас” и на 35-та годишна 
среща на Ресурсната банка. 

03 май 2012 

Светла Костадинова взе участие в Икономическия съвет към президента. 

08 май 2012  

Николай Вълканов посети изложението на селскостопанска техника БАТА Агро. 

16 май 2012 
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Икономистите посетиха централата на ЕВН България и се запознаха с новата когенерация в Пловдив. 

17 май 2012 

Светла Костадинова участва в пресконференция, посветена на спора между избрани български 
производители и големи търговски вериги. 

29 май 2012 

ИПИ организира дискусия в офиса с Габор Демски, няколко последователни мандата кмет на Будапеща на 
тема градското развитие. 

29 май 2012 

Калоян Стайков изнесе презентация на форум в Бургас, организиран от сп. Мениджър за икономическото 
развитие в България. 

30 май 2012 

Светла Костадинова взе участие в националната конференция „Граждански мониторинг на местно ниво” – 
заключително събитие по проекта „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните 
ресурси”, финансиран от фондация „Америка за България”.  

31 май 2012 

Светла Костадинова взе участие в среща с представители на Борда на Световна банка. 

06 юни 2012 

ИПИ участва в раздаването на наградите за най-голям инвеститор в Пловдив и общината с най-добри 
условия за правене на бизнес. ИПИ изготви методологията и класирането по молба на местната власт. 

07 юни 2012 

Светла Костадинова присъства на закрита лекция на Герхард Щратхаус – финансов министър на 
федерална провинция Баден-Вюртемберг (1998 - 2008), понастоящем съветник на г-жа Ангела Меркел 

07 юни 2012 

Николай Вълканов взе участие в Националния поземлен форум. 

20 юни 2012 

Николай Вълканов участва в семинар на тема: "Оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор".  

25 юни 2012 

Десислава Николова взе участие в конференция на тема: „Предпоставки и перспективи за устойчив 
икономически растеж в България и Европа”. 

26 юни 2012 

Бинка Илиева взе участие в дискусията „Взаимодействие с гражданското общество – поглед от Брюксел”. 
 

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

За периода април-юни броят на участията на експертите в различни медии е 91. 

 

ЕКИП 

Васил Николов и Климент Стефанов са нашите стажанти (април-юни 2012).  

 
ИПИ в социалната мрежа 

 

 

тук  

тук 

 

тук 

http://ime.bg/bg/ipi-v-mediite/
http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Market-Economics/129780411071
http://www.facebook.com/pages/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%9F%D0%98/246213499351
http://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/184719854897183
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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 Вашата инвестиция ние: 

 

Изберете коя от нашите дейности искате да подкрепите:  

 
• Кампания “Разходите на българската държава; 
• Пенсионна реформа;  

• Стажантска програма;  
• Клуб на студентите към ИПИ;  
• Алтернативен бюджет с ниски данъци; 
• Икономическа библиотека. 

 

За повече информация, моля посетете страницата на ИПИ. 

 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. 

http://ime.bg/bg/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/
http://ime.bg/bg/staj-v-ipi/
http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://ime.bg/bg/articles/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://library.ime.bg/pages/home/
http://ime.bg/bg/dareniya/
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