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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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КАМПАНИЯ „РАЗХОДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА” 

Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения. 

 

Кръгла маса на тема „Какво означава Европа 2020 за България?” 

13 юли 2011 

При широк обществен интерес, ИПИ представи резюме на стратегията на ЕС 

„Европа 2020” – нейните общи цели е областите заетост, инвестиции в 
изследователска и развойна дейност, климат и енергетика, заетост, образование 

и социално включване, както и нивата, които България си поставя спрямо тези 
общи цели. 

Бяха представени и изработените от екипа на ИПИ изследвания – Оценки на 
въздействието на националните цели: 1 – бедност и 5 – заетост от Националната 

програма за реформи на България. 

Презентациите от събитието, заедно с изследванията за оценка на въздействието 
са достъпни в Интернет страницата на ИПИ. 

На кръглата маса присъстваха повече от 60 представители на неправителствени 
организации, администрацията и граждани.  

 

  

 

 

Международен студентски летен семинар в България  

август 2011 

В разгара на лятото ние събрахме заедно студенти от цял свят, за да им дадем възможност да получат 

допълнителни знания за идеите на свободния пазар, конкуренцията, предприемачеството и прозрачното 
правителство. 

ИПИ, заедно с Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Института за икономически науки – Европа 
(Institute for Economic Studies – Europe (IES - Europe) организира едноседмичен студентски летен семинар 

в България, Троян, който събра заедно 30 студенти по право, икономика, политически науки, философия 
и др. Семинарът се проведе на английски език, с чуждестранни лектори и участници от различни страни. 

През годините IES-Europe е организирала близо 100 семинара за над 3000 студента в 12 различни 
държави – Франция, Румъния, България, Унгария, Естония, Грузия, Белгия, Англия, Германия, Австрия, 

Литва и Мароко.  

Предишният семинар в България се е провел в Юндола през 2006 г. Пет години по-късно ИПИ поднови 

традицията и организира отново летен семинар в България. 

  

Медийно отразяване: 

 

 Investor.bg 

 TV 7 

 в-к 24 часа 

 в-к Сега 

 ТВ Европа 

 Dir.bg 

 в-к Класа 

 в-к Новинар 

 Радио Пловдив 

 Агенция Булфакс 

 

http://ime.bg/bg/articles/publikacii-i-statii-ot-kampaniyata-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/events/krygla-masa-na-tema-kakvo-oznachava-evropa-2020-za-bylgariya-13-yuli-2011/
http://ime.bg/bg/events/krygla-masa-na-tema-kakvo-oznachava-evropa-2020-za-bylgariya-13-yuli-2011/
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Лорънс Рийд, президент на Фондацията за икономическо образование 

представи „Седем принципа за целесъобразна обществена политика” 

 
27 септември 2011 

 

Седемте принципа за целесъобразна обществена политика на Лорънс Рийд, 

които той за първи път излага в реч пред Икономическия клуб на Детройт, 
предизвикат изненадващ интерес в обществото дори и за него самия. Подобно 

на десетте божи заповеди те са ясно, достъпно и образно формулирани. 

 

 

 

Проф. Валери Димитров и Лъчезар Богданов представиха „Трагедията 

на еврото” на Филип Багус 

14 юли 2011 

 „... Достъпно, с аналитична дълбочина и с остро чувство към икономическите 
детайли, Филип Багус описва перверзната институционална среда, в която е 

създадено еврото. Това е история, пълна с интриги, с икономически и 
политически интереси; вълнуващ сюжет, в който политици от най-могъщите 

държави на Стария континент се борят за власт, влияние... И докарват еврото 

– и целия Европейски съюз! – до ръба на пропастта.” 

 

http://www.fee.org/
http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/Seven-Principles-of-Sound-Public-Policy_B.pdf
http://www.easibulgaria.org/assets/var/docs/Articles_Analysis/Seven-Principles-of-Sound-Public-Policy_B.pdf
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Алекс Токарев представи Хайек  

22 юни 2011 

Фокусът на лекцията на Алекс бяха „уроците” на Хайек, извлечени от неговата 

книга „Пътят към робството”, публикувана през 1944 г. 

Преподавателят от Кингс Колидж запозна публиката с основната задача, 

която Хайек си поставя в публицистичната си книга – да се бори с идеите и 
практиката на тоталитаризма и планирането. Пишейки книгата, Хайек визира 

двете големи сили, с тоталитарно управление, по това време – фашистка 
Германия и Съветския съюз на Сталин, но от отдалечеността във времето би 

могло да се каже, че тези заплахи са реални и днес и то не само при  
тоталитарните и авторитарни режими на управление.  

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

15 юни 2011 

Кен Скуланд е преподавател по икономика и политология в Хавайския 

тихоокеански университет в Алоа. Преди да се отдаде на преподавателска 
дейност Скуланд работи като икономист в Комисията по международна 

търговия на САЩ и в Министерството на търговията.  

През 1981 г. издава световния бестселър “Приключенията на Джонатан 

Гълибъл: една одисея в света на свободния пазар”, базиран на негови 

радиокоментари по икономика от началото на 80-те години и публикуван на 
34 езика.  

 

 

НОВИ КНИГИ  

Благодарение на щедрата подкрепа на Фондация „Америка за България”, както и  на нашите индивидуални 

дарители, книгите в библиотеката са вече близо 5000.  

Ето някои от най-новите заглавия.  

 

Повече за книгите и техните автори можете да намерите на сайта на библиотеката http://library.ime.bg/pages/home/ 

 

Трагедията на еврото 

Филип Багус 

Издателска къща „Мак” 

ООД, 2011 

Bust - Greece, The Euro 

And The Sovereign Debt 
Crisis 

Matthew Lynn 
John Wiley & Sons, 2011 

The Dirty Dozen: How 

Twelve Supreme Court 
Cases Radically Expanded 

Government and Eroded 
Freedom 

Robert A. Levy, William 
Mellor 

Sentinel, Penguin Group, 
2008 

Contours of the World 

Economy 1-2030 AD: 
Essays in Macro-Economic 

History  

Angus Maddison 

Oxford University Press, 2007 

Two Sides to the Coin: 
A History of Gold 

Adam Wasserman 

Lightning Source UK Ltd., 

2011 

Fatal Risk: A Cautionary 
Tale of AIG's Corporate 

Suicide 

Roddy Boyd  

John Wiley & Sons Ltd, 
2011 

Guaranteed to Fail: Fannie 

Mae, Freddie Mac, and the 
Debacle of Mortgage 

Finance 

Viral V. Acharya, Matthew 

Richardson, Stijn Van 
Nieuwerburgh, and Lawrence 

J. White 

Princeton University Press, 

2011 

The General Theory of 
Employment, Interest and 

Money 

John Maynard Keynes 

BN Publishing, 2008 

http://library.ime.bg/pages/home/
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Triumph of the City 

Edward Glaeser 

The Penguin Press, 2011 

Expert Political 

Judgment: How Good Is 
It? How Can We Know? 

Philip E. Tetlock 

Princeton University Press, 

2005 

Economic Discrimination 

and Political Exchange 

Kenneth A. Oye 

Princeton University Press, 
USA, 1992 

The Clockwork Universe: 

Isaac Newton, the Royal 
Society, and the Birth of 

the Modern World 

Edward Dolnick 

HarperCollins Publishers, 2011 

 

Глобализацията: 

Последиците за човека 

Зигмунд Бауман 

ЛИК, 1999 

 

Глобална 
политикономия: 

Разбиране на 
международния 

икономически ред 

Робърт Гилпин 

„Дамян Яков”, 2003 

The Free Sea 

Hugo Grotius 

Liberty Fund, Inc., 2004 

The Rights of War and 

Peace 

Hugo Grotius 

Liberty Fund, Inc., 2005 

 

 

 

КЛУБ НА СТУДЕНТИТЕ КЪМ ИПИ 

 

На 14-15 юни 2011 г. Кен Скуланд гостува в България по покана на Института за пазарна икономика и Фондация за 
свободата „Фридрих Науман”. 

Кен Скуланд изнесе публична лекция на тема „Свободен пазар – етика и ползи”. 
 

  

 

 

 

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ 

 

В началото на 2011 г., с подкрепата на фондация „Америка за България”създадохме Клуб на икономическите 

журналисти. Целта на Клуба е 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. 

От началото на годината се провеждат семинари за журналисти, като лектори са водещи български икономисти. 

На 21 юни 2011 се проведе четвъртият семинар. Темата на семинара беше "Пенсионна система", а лектори бяха Петър 

Ганев и Георги Стоев. 
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На 27 септември 2011 г. се проведе петия семинар. Темата на семинара беше: "Икономика на здравеопазването", а 

лектори - д-р Красен Станчев, Лъчезар Богданов и д-р Илко Семерджиев. 

 

 

 

 

  

 

ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ ИПИ  

 

„Практически курс по изготвяне на експресна 
оценка на въздействието на законодателството"  

27 – 28 юни 2011  

Участие взеха съветници и експерти от Комисиите и 

администрацията на Народното събрание. Обучението 
беше изключително практически ориентирано с цел 

подпомагане работата на парламентарните експерти по 
оценка на нови политики и законодателни промени, 

които ще могат в оперативен порядък: 

· 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. 

Обучението е част от проект “Better Governance in 

Bulgaria”, финансиран от Open Society Institute. 
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УЧАСТИЯ НА ИПИ 

 

Среща на ИПИ с група холандски депутати 

22 август 2011  

На 22 август, в офиса на ИПИ,  Светла Костадинова и Зорница Славова се срещнаха с група холандски 

депутати. Срещата беше част от работното посещение на делегация от пет народни представители (от пет 
политически партии) в България и Румъния. Целта беше да се проучат основните възможности и 

опасности от трудовата миграция на българите към останалите страни-членки на ЕС, особено в Холандия. 
Обмяната на данни, опит и идеи с представителите на ИПИ позволи на депутатите да добият по-добра 

представа за профила на трудовите имигранти, за да може Холандия да си извлече поука за едно бъдещо 
отваряне на границите си за работници от Югоизточна Европа, и в частност България. 

 

Среща на Българската макроикономическа асоциация (БМА) 

19 юли 2011  

ИПИ беше домакин на срещата членовете на БМА. Темата на срещата беше: Дискусия за Гърция с основни 

дискусанти Румен Аврамов, който представи историческия поглед, а Калин Христов се спря на текущата 
криза и развитията за Гърция. 

 

Участие в кръгла маса, организирана от "Холдинг БДЖ" ЕАД 

6 юли 2011  

По покана на г-н Владимир Владимиров, председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" 

ЕАД Светла Костадинова и Петър Ганев участваха в кръгла маса на тема: "Реформите в "Холдинг 

БДЖ" ЕАД и Плана за преструктуриране и финансово стабилизиране на дружеството".  

 

Участие в семинар на тема: "Advanced Austrian Economics"  

01-06 август 2011  

Петър Ганев участва в семинар, организиран от  Foundation for Economic Education (FEE) 
(http://www.fee.org/). Семинарът се проведе в щаб квартирата на FEE - Irvington, New York. По време на 

семинара 80-те участника от различни страни имаха възможност да изследват икономическия подход, 
въведен от гиганти като Менгер, Мизес,  Кризнер и Хайек от и да обсъдят най-новите творби на 

съвременните представители на Австрийската икономическа школа.   

 

 

  

 

 

http://www.fee.org/
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Участие в месечната среща на Българо-швейцарската търговска камара  

23 юни 2011  

Светла Костадинова получи покана да участва в ежемесечната среща на Българо-швейцарската търговска 

камара. По време на срещата г-жа Костадинова представи пред членовете на камарата 
макроикономически анализ на ситуацията в България.   

  

 

 

Участие с лекция в събитието „My Success.bg – практически опит от ТОП мениджъри в 

България” 

15 юни 2011  

На 15 юни във Варна, пред мениджърите на малките и средни предприятиа във Варна и региона,  г-жа 
Светла Костадинова представи „Анализ на икономическата ситуация в България – дали производителите 

са излезли от кризата?”. Темата предизвика изключителен интерес и провокира участниците да споделят 
опита си и да зададат множество въпроси към лектора.   

 

Публична лекция: Икономическото развитие на България и оценка на условията за бизнес във 

Варна  

16 юни 2011  

Публичната лекция на Светла Костадинова беше първото събитие на ИПИ във Варна и премина при 
засилен интерес. Участие взеха над 60 представители на бизнеса, местната власт, NGO сектора и медиите. 

Темата предизвика оживена дискусия сред участниците. 

В събитието участва и представителят на ИПИ за Варна – г-жа Милена Проданова. Лекцията беше 

организирана с любезното съдействие на Варненската търговско-индустриална камара. 
 

  

 

 

9 септември 2011 

Светла Костадинова участва в среща с представители на Европейската банка за възстановяване и 

развитие. 
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10 септември 2011 

Светла Костадинова представи оценка на въздействието на националните цели в контекста на стратегията 
„Европа 2020” пред членовете на Форум Гражданско участие. 

19 септември 2011 

Явор Алексиев участва в представяне на третия брой на Юридически барометър. 

23 – 26 септември 2011 

Светла Костадинова участва в годишната среща на Световната банка и Международния валутен фонд, 

ковто се проведе във Вашингтон, САЩ. 

 

 

 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

Независимо от ваканционното настроение, екипът на ИПИ отново беше във фокуса на интереса на 

медиите. За изминалия период имахме повече от 60 участия в медиите – статии, ТВ и радио.  

 

В-к Дневник в-к Сега Нова ТВ Mediapool.bg в-к 24 часа сп. Тема 

Радио 

Пловдив 

 

БНР радио Фокус webcafe.bg БНТ Investor.bg TV 7 
 

ТВ Европа 

 

Dir.bg в-к Класа 
Агенция 
Булфакс 

в-к Новинар в-к Труд радио К2 
Агенция 

Фокус 
 

 

Вижте интервюта със Светла Костадинова и Петър Ганев по Нова ТВ от последните дни на август: 

23 август 2011 

Петър Ганев в „Здравей България”, Нова ТВ: „Политиката на пазара на труда създава безработица”  

22 август 2011 

Светла Костадинова в Календар, Нова ТВ: „Разходите са повече от приходите в държавната хазна”  

 

Повече информация тук. 

 

 

НЯКОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Хората в зависимост от държавата 

Преглед на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Защитава ли комисията конкуренцията? 

Резюме на „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015) 

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)с 

Оценка на въздействието на Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 

души” от Националната програма за реформи (2011-2015) 

Кратък обзор на колективното трудово договаряне в България през 2010 

Развитие на пощенския сектор в ЕС. Работим 8 минути, за да изпратим едно писмо с „Български пощи” 
ЕАД при средно време за Европа от 1,7 минути 

 

 

 

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕКИПА НА ИПИ 

9-10 юни 2011  

Мариана Милушева участва в обучение на тема: „Набирането на средства - от стратегическо планиране до 
индивидуално развитие”. Обучението беше организирано от Българския център за нестопанско право. 

http://novatv.bg/news/view/2011/08/24/20000/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82:-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%25
http://novatv.bg/news/view/2011/08/22/19927/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%25D
http://ime.bg/bg/ipi-v-mediite/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-horata-v-zavisimost-ot-dyrjavata/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-ipi-pregled-na-rabotata-na-komisiyata-za-zashtita-na-konkurenciyata-zashtitava-li-komisiyata-konkurenciyata/
http://ime.bg/var/Session1_Consultations_Europe2020_Overview.pdf
http://ime.bg/var/Employement_NPR.pdf
http://ime.bg/var/Employement_NPR.pdf
http://ime.bg/var/Poverty.pdf
http://ime.bg/var/Poverty.pdf
http://ime.bg/var/collective-bargaining.pdf
http://ime.bg/var/images/Posts.pdf
http://ime.bg/var/images/Posts.pdf
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17 септември 2011  

Явор Алексиев участва в специализирана конференция на тема маркетинг и реклама чрез социалните мрежи - Facebook, 

Google+, Twitter, Linked in и други. - Social Me Workshop # 5: Facebook vs. Google+. 

 

 

КРАТКИ НОВИНИ 

 

Нови хора 

От юли, ИПИ има нов член на Съвета на ИПИ - Георги Саракостов, партньор, Делойт България ЕООД. 

От началото на август, към екипа на ИПИ се присъедини Калоян Стайков, икономист с профил 

финансови системи, Публични финанси, Макроикономика.   

Явор Алексиев, който беше стажант при нас до края на юли, също остава в екипа на ИПИ, вече като 

икономист. 

 

Стажанти  

ИПИ следва политиката си за сътрудничество с младите хора, които все още учат и имат желанието да се 

развиват. Стажантската програма на ИПИ продължава и на всеки три месеца след оценка на есета 

избираме трима студенти, които да направят стаж. По този начин ние се опитваме да поощрим развитието 

на българските студенти, като им осигурим възможност да приложат на практика своите знания и умения, 
ставайки част от екипа икономисти.  За периода май 2010 – юли 2011 стажанти бяха Явор Алексиев, и 

Стоян Панчев. 

В момента (август – октомври 2011) стажанти са Емилия Шехтова, Красимир Юриев и Иво Недялков. 

ИПИ за втора поредна година стана партньор на Стажантската програма EMPOWER. Тази година, след 
внимателен подбор на кандидатите, ИПИ избра за свой стажант Кирил Минчев, който на 18 юли 2011 г. 

започна своята шестседмична практическа работа в института.  

 

 
НОВ ПРОЕКТ НА ИПИ 

Радваме се да ви съобщим, че ИПИ спечели нов проект към Програмата на ЕК „Младежта в действие” - 

„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на 
вземане на решения у дома и ЕС”. 

Проектът ще се изпълнява от четири организации – две от България и две от Румъния, като водеща е 
ИПИ. Проектът предвижда участие на 30 младежи от България и Румъния. Планиран е един седмичен 

семинар, който ще бъде проведен под формата на неформално обучение.  

Първата цел на проекта е да даде на младите хора възможността да придобият познания за процеса на 

вземане на решения на местно и европейско ниво при създаването на публични политики, като покаже 
основната роля на гражданското общество и младите хора в този процес.  

Втората цел на проекта е да адресира две тревожни тенденции сред младите хора, посочени и в стратегия 
„Европа 2020”: а) липса на интерес към обществения и политически живот от страна на младите хора – 

проектът ще демонстрира необходимостта и ползите от активното гражданство сред младите хора и б) 
младежката безработица и трудностите на периода на преминаване от образование към работа като 

стимулира придобиването на трудови умения и навици чрез доброволен труд. 

Дейностите по проекта започват от месец септември 2011 г. и приключват до края на юни 2012 г. 
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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;  
 Ден на свобода от правителствена 

намеса в България;  
 Индекс на икономическа свобода за 

България; 
 Мястото на България в 

международните класации;  

 Програма Стажанти;  
 Клуб на студентите към ИПИ;  
 Бюлетин за ниски данъци;  
 Алтернативен бюджет с ниски 

данъци;  
 Икономически знания по Интернет; 
 Клуб на икономическите 

журналисти; 
 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/kampaniya-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://ime.bg/bg/search/text:%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://ime.bg/bg/projects/ikonomicheska-svoboda/
http://ime.bg/bg/projects/ikonomicheska-svoboda/
http://ime.bg/bg/articles/myastoto-na-bylgariya-v-mejdunarodni-klasacii-/
http://ime.bg/bg/articles/myastoto-na-bylgariya-v-mejdunarodni-klasacii-/
http://ime.bg/bg/staj-v-ipi/
http://ime.bg/bg/klub-na-studentite-kym-ipi/
http://ime.bg/bg/bulletin-for-low-taxes/
http://ime.bg/bg/articles/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://ime.bg/bg/articles/alternatiwni-b-dveti-na-ipi/
http://www.easibulgaria.org/
http://ime.bg/bg/articles/klub-na-ikonomieskite-jurnalisti/
http://ime.bg/bg/articles/klub-na-ikonomieskite-jurnalisti/
http://library.ime.bg/pages/home/
http://ime.bg/bg/dareniya/
http://ime.bg/bg/donation/

