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ИПИ има страница във Facebook 

Повече от 2 573 приятели следят ежедневно нашите новини.  

Ако още не сте се присъединили, можете да го направите на:  

http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Market-
Economics/129780411071?ref=nf

 

http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Market-Economics/129780411071?ref=nf
http://www.facebook.com/pages/Institute-for-Market-Economics/129780411071?ref=nf
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Срещи на Клуба на студентите към ИПИ  

27 май 2010  

д-р Ричард Ран 

 

„Как започна преходът в България, какви 
бяха алтернативите ... и какво да правим 
сега” 

     

29 април 2010 

Иво Прокопиев 

„Тристранният съвет, антикризисният 
дебат и визията на работодателите за 
растеж на икономиката” 
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30 март 2010 

Иван Искров 

„България и еврото” 

     

18 март 2010 

д-р Том Палмър 

„Корените на кризата в САЩ” 

 

19 март 2010 

д-р Том Палмър 

Представяне на книгата му „Realizing 
Freedom” 

В сътрудничество с Фондация за 
свободата Фридрих Науман 

 

 

Повече информация за клуба можете да намерите на страницата на ИПИ 
(http://ime.bg/bg/articles/klub-na-studentite/). 

http://ime.bg/bg/articles/klub-na-studentite/
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Откриване на първата Икономическа библиотека на ИПИ и БМА, 07 юни 2010  

 

На 7 юни 2010 беше открита новата уникална 
ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА. 

Библиотеката започва с повече от 1 690 автори и 
над 3 100 книги и предлага годишен абонамент, с 
който членовете имат пълен достъп до всички 
книги. 

Целта ни е да провокираме повече млади хора да 
четат, да предоставим възможност за достъп до 
нови и качествени книги в България, както и да 
създадем център на знанието. 

 

 

http://library.ime.bg/

 

Библиотеката ще поръчва редовно книги и ще 
организира представяне на интересни заглавия. 

 

 

 

 

http://library.ime.bg/
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ИПИ продължава кампанията си „Разходите на българската държава” 

Кампанията се финансира единствено от индивидуални дарения

 
В началото на 2010 ИПИ обяви започването на нова кампания, която да следи и анализира държавните 
разходи, да препоръчва намаление на харченето и повишаване на ефективността им. 

В последните 3 месеца ние бяхме много активни. 

 

Становище на ИПИ за ревизията на Бюджет 2010, 10 юни 
2010 

Ден на свобода от правителството: 1 юни 2010 - има ли 
повод да празнуваме?!, 31 май 2010 

Пресконференция на ИПИ: Бюджетна политика за 
икономически растеж, 28 май 2010 

 

Графики:

Графика: Консолидирани разходи на месечна основа 
(януари – април); 2008, 2009 и 2010 г., 02 юни 2010 

Графика: Разходи и съкращения в 10-те най-големи 
министерства според ревизията на Бюджет 2010, 10 юни 
2010 

 

Статии:

Бързия влак Естония - Гърция, 11 юни 2010 

Ако има воля, има и начин, 21 май 2010 

Колко и за какво харчи българската държава, 21 май 2010 

Функция "Общи държавни служби, 21 май 2010 

Forget about it!, 14 май 2010 

„Не може всекиго да сложиш на дръвника и да му празниш 
джобовете”, 30 април 2010 

Тука има, тука няма, 03 март 2010 

 

Публикации:

Електронният подпис в България: Още един начин за по-
малко бюджетни разходи, 26 март 2010 

Филмче: 

 

Можете да гледате филмчето тук. 

 

http://ime.bg/bg/articles/publikacii-i-statii-ot-kampaniyata-na-ipi-razhodite-na-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/articles/stanovishte-na-ipi-za-reviziyata-na-byudjet-2010/
http://ime.bg/bg/events/syobshtenie-za-mediite/
http://ime.bg/bg/events/syobshtenie-za-mediite/
http://ime.bg/bg/events/pokana-za-preskonferenciya-na-tema-byudjetna-politika-za-ikonomicheski-rastej/
http://ime.bg/bg/events/pokana-za-preskonferenciya-na-tema-byudjetna-politika-za-ikonomicheski-rastej/
http://ime.bg/bg/articles/grafika-konsolidirani-razhodi-na-mesena-osnova-yanuari-april-2008-2009-i-2010-g/
http://ime.bg/bg/articles/grafika-konsolidirani-razhodi-na-mesena-osnova-yanuari-april-2008-2009-i-2010-g/
http://ime.bg/bg/articles/grafika-razhodi-i-sykrashteniya-v-10-te-nai-golemi-ministerstva-spored-reviziyata-na-byudjet-2010/
http://ime.bg/bg/articles/grafika-razhodi-i-sykrashteniya-v-10-te-nai-golemi-ministerstva-spored-reviziyata-na-byudjet-2010/
http://ime.bg/bg/articles/byrziya-vlak-estoniya-gyrciya/
http://ime.bg/bg/articles/ako-ima-volya-ima-i-nain/
http://ime.bg/bg/articles/kolko-i-za-kakvo-hari-bylgarskata-dyrjava/
http://ime.bg/bg/articles/funkciya-obshti-dyrjavni-slujbi/
http://ime.bg/bg/articles/forget-about-it/
http://ime.bg/bg/articles/ne-moje-vsekigo-da-slojish-na-dryvnika-i-da-mu-praznish-djobovete/
http://ime.bg/bg/articles/ne-moje-vsekigo-da-slojish-na-dryvnika-i-da-mu-praznish-djobovete/
http://ime.bg/bg/articles/tuka-ima-tuka-nqma/
http://ime.bg/uploads/bf80fc_EGovSIgn_Mar08_2009.pdf
http://ime.bg/uploads/bf80fc_EGovSIgn_Mar08_2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5GtR5taNd6U&feature=player_embedded
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ИПИ връчи награди на спечелилите в първия конкурс за наградата „Дикран 
Н. Балабанян”, 31 май 2010 

 
На 31 май 2010 се проведе церемонията по 
обявяването на победителите в първия конкурс за 
наградата „Дикран Н. Балабанян” за най-добро есе 
на тема „Предприемачът като откривател”. 

В конкурса участваха 85 есета на млади хора на 
възраст до 30 години. Есетата бяха оценени от 
жури в състав: Мартин Заимов, Левон Хампарцумян, 
Георги Киров, Светла Стоева, Николай Ярмов, 
Светла Костадинова и Петър Ганев. 

На церемонията присъстваха повече от 60 
участници в конкурса, техни приятели и роднини. 

Г-жа Шаке Балабанян, съпруга на г-н Дикран Н. 
Балабанян, беше специален гост. 

 

Елена Михайлова, 19 г., победител в конкурса 
(есе) 

Йордан Джамбазов, 24 г., първа поощрителна 
награда (есе) 

Петър Петров, 24 г., втора поощрителна награда 
(есе) 

 

 

Церемонията 

 

 

Игнат Ангелов (лична награда на журито) и 
Николай Ярмов 

 

Елена Михайлова (първа награда) и Мартин 
Заимов 

 

 

 

Левон Хампарцумян, Йордан Джамбазов 
(първа поощрителна награда) и Красен Станчев 

 

 

Георги Киров и Петър Петров (втора 
поощрителна награда) 

 

http://www.ime.bg/var/images/Elena_Mihailova.pdf
http://www.ime.bg/var/images/Yordan_Dzhambazov.pdf
http://www.ime.bg/var/images/Petar_Petrov.pdf
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Йорданка Миронова и Миряна Цветанова (лична награда на журито) 

 

 

 

 

Независимият пенсионен съвет продължи с работата си 

Както вече ви разказахме, през февруари 
2010 ИПИ, заедно с още 5 икономисти, 
създаде Независим пенсионен съвет, 
който да предложи варианти за реална 
пенсионна реформа в България. 

През месец април 2010 Независимият 
съвет представи своята визия за 
реформа, която се основава на следните 
принципи: 

- реални спестявания, а не трансфери, 

- независимост, личен избор и 

отговорност, 

- стабилност и устойчивост. 

 

В резултат на провокирания интерес от 
съвета беше организирано специално 
предаване „Референдум” от БНТ на тема 
пенсионна реформа, в което 
представители на двата съвета – 
организирания от социалното 
министерство и независимия да 
представят възгледите си. 

 

Запис на предаването можете да 
гледате тук: 
http://bnt.bg/bg/productions/74/edit
ion/7765/referendum_11_maj_2010

 

Членове на Независимия съвет за пенсионна реформа са: Петър Ганев, Светла Костадинова, Владимир 
Каролев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Лъчезар Богданов, Георги Стоев и Десислава Николова. В съвета 
могат да бъдат поканени и други участници, включително и представители на държавни институции. 

http://bnt.bg/bg/productions/74/edition/7765/referendum_11_maj_2010
http://bnt.bg/bg/productions/74/edition/7765/referendum_11_maj_2010
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ИПИ публикува за поредна година информация за Деня на свобода от 
правителствена намеса, 31 май 2010 

 
В началото на година ИПИ обяви, че Денят на свобода 
от правителството ще настъпи на 1 юни 2010. Това е 
датата, на която всички ние би следвало да сме 
изработили достатъчно, за да попълним държавната 
хазна за цяла година. 

В приетия в началото на годината Бюджет 2010 сметките 
показваха, че това събитие ще се случи на 1 юни 2010. 
Точно в навечерието на тази дата нещата се промениха 
чувствително. Очакваната ревизия на Бюджет 2010 
показва съвсем друга картина – малко по-висок от 
заложения БВП и сериозен спад на приходите спрямо 
разчетите. С други думи, тази година Денят на свобода от 
правителството вече е настъпил, но дали това е повод за 
радост?!  

 

Целият материал можете да прочетете тук: 
http://ime.bg/bg/events/syobshtenie-za-mediite/

Отразяване в медиите,  01 юни 2010 
• БНТ 
• ТВ7 
• ProBG 
• ТВ Европа 
• BBT 
• Радио Хоризонт 
• Дарик 
• в-к Дневник 
• в-к Стандарт 
• в-к Пари 
• в-к Телеграф 
• в-к Черно море 
• Mediapool 
• Investor.bg 

 

 
Пресконференция на ИПИ на по повод актуализацията на Бюджет 2010, 28 
май 2010 

 

 

 

Българското правителство е на път официално да 
изостави разума във фискалната си политика.  

Държавата харчи повече, отколкото може да си позволи 
и се налага ревизия на бюджета. Промените в Бюджет 
2010 узаконяват огромния бюджетен дефицит, който 
вече така или иначе се трупа. 

Това не е единственият възможен път. Пътят на 
растежа е все още пред нас и няма пречка да поемем по 
него. Това е пътят на разумната бюджетна политика и 
реформи. Балансираният бюджет е възможен, той води 
със себе си оптимизъм, инвестиции, добри перспективи и 
бързо възстановяване от кризата. Това е и пътят към 
еврото.  

В пресконференцията в БТА участваха: Петър 
Ганев, Светла Костадинова и д-р Ричард Ран. 

 

Отразяване в медиите: 

� БТВ 

� БНТ 

� ProBG 

� TВ Европа 

� в-к Дневник 

� в-к Труд 

� в-к Пари 

� в-к Стандарт 

� в-к Дума 

� в-к Сега 

� Медиапул 

� Investor.bg 

 

Презентацията от пресконференцията можете 
да намерите тук: 

http://ime.bg/var/images/Press_finalBTA.pdf  

http://ime.bg/bg/events/syobshtenie-za-mediite/
http://ime.bg/var/images/Press_finalBTA.pdf
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Изследване на ИПИ: „Електронният подпис в България: още един начин за 
по-малко бюджетни разходи, март 2010 

 

Настъпилата икономическа 
криза изправи правителствата 
пред редица бюджетни 
трудности, които изостриха 
нуждата от оптимизиране на 
дейностите и повишаване на 
ефективността на 
администрацията.  

Изследване на Организацията 
за икономическо 
сътрудничество и развитие от 
2009 г. сред 22 страни показва, 
че 16 от тях са включили 
електронното правителство като 
един от подходите за справяне с 
ефектите от кризата.  

Страните насочват усилията си 
към увеличаване на 
ефективността и намаляване на 
държавните разходи, 
повишаване на доверието на 
обществото към 
администрацията и подобряване 
на качеството на публичните 
услуги. 

 

 

Въпреки приетите директиви, програми, стратегии и специалната 
институционална обезпеченост, все още няма напълно 
функциониращо е-правителство.  

Препоръките на ИПИ за бъдещи действия са: 

- Ефективни мерки спрямо администрациите, които не използват е-
подпис; 

- Въвеждане на принципа „електронни услуги – безплатни, услуги 
на гише – двойно по-скъпи”; 

- Публична информационна кампания за възможностите на е-
подписа. 

 

Пълният  текст на изследването може да изтеглите тук.  

 

 
Изследване на ИПИ „Без изход” (преглед на процедурата по закриване на 
бизнес в България), март 2010 

В доклада си Правене на 
бизнес 2010 Световната 
банка определя 
икономическата криза като 
най-подходящото време за 
реформи в 
законодателството, 
отнасящо се до закриване 
на бизнес.  

При подходящо и 
съобразено с особеностите 
на икономическата среда 
законодателство могат да 
се спасят от фалит много 
фирми, да се запазят 
работни места, както и да 
се осигури благоприятна 
среда за привличане на 
чуждестранни инвестиции. 

В България, обаче, 
процедурата по закриване 
на бизнес остава 

 

Бързото и евтино затваряне на фирма е важно за растежа 

http://ime.bg/uploads/bf80fc_EGovSIgn_Mar08_2009.pdf
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изключително тромава. 
Данните са достатъчно 
красноречиви - от 
стартирането на 
процедурата до 
обявяването във фалит на 
една компания минават 
средно 3 години. Очевидно 
е, че регулацията се 
нуждае от сериозна 
реформа, тъй като 
системата просто не работи.  

Доказателство за 
неефективността й е, че 
почти никой не я ползва, 
защото тя е тежка, дълга и 
скъпа. 

- Кредиторите са по-сигурни и по-лесно работят с компаниите 

- Намаляват загубите за кредиторите и бизнес акционерите 

- По-лесното затваряне на фирма освобождава ресурси за нови 

- начинания 

- Дългосрочно в икономиката има по-евтин финансов ресурс 

- Ограничаване на корупцията 

 

 

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК

 

 
ИПИ изпрати становище до Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма по повод обсъжданите промени на Правилника за прилагане на 
Закона за насърчаване на инвестициите, май 2010 

Становището е достъпно тук: http://ime.bg/bg/articles/stanovishte-na-ipi-po-proekta-za-
izmenenie-i-dopylnenie-na-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-nasyravane-na-investiciite/

 

 

*** 
 

 

 

 

http://ime.bg/Closing_Business_FINAL.pdf
http://ime.bg/bg/articles/stanovishte-na-ipi-po-proekta-za-izmenenie-i-dopylnenie-na-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-nasyravane-na-investiciite/
http://ime.bg/bg/articles/stanovishte-na-ipi-po-proekta-za-izmenenie-i-dopylnenie-na-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-nasyravane-na-investiciite/
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