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НОВИНИ от ИПИ 

октомври - декември 2014 

 

 
Скъпи приятели, 

Благодаря на всички ви за подкрепата, която ни 
оказвахте и през тази година. 

Надявам се, че и през следващата година ще работим 
съвместно и ползотворно. 

Пожелавам на всички ви лични и професионални 
успехи, да сбъдвате мечтите си и да имаме хубави 
поводи за срещи, за осъществяване на общи идеи. 

Весела Коледа и Благодатна 2015 година! 

Светла 

 

 
 
 
 
 
 
 

ИПИ в социалната мрежа 
 

 
тук  

тук 

 
тук 

  

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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2014 ГОДИНА 
 
 

В ЦИФРИ... 
 

публични събития - 17 

анализи - 17 

проекти - 15 

семинари - 4 

медийни изяви - 792 

 
 

И 
В ОБРАЗИ 
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КЛУБ НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ИПИ 
 

Клубът се основа през юли 2013 г. по идея на членовете на Съвета на ИПИ, които станаха и 
неговите учредители. За негов председател бе избран Кенет Лефковиц. 

Една от основните цели на Клуба е финансовото подпомагане на дейността на института чрез 
дарения. За близо година и половина Клубът може да се похвали с увеличаване на своята 
численост – вече 24 души активно участват в дейността. През 2014 г. се проведоха четири 
тематични срещи.  

Със събраните средства се подпомогна работата по издаване на седмичния бюлетин, бюлетина 
на английски език, стажантската програма, транспорта на участниците в летния студентски 
семинар и Икономическата библиотека – дейности, които изцяло се финансират с дарения и са 
напълно обвързани с разпространението на икономическото знание. 

Ние сме убедени, че общността от активни поддръжници на мисията на ИПИ ще се разширява. 
За да изберете своя проект и начина, по който може да направите дарение, посетете нашия сайт 
или ни се обадете. 
  

http://ime.bg/bg/dareniya/
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СЪБИТИЯ 
 
Пресконференция - Представяне на алтернативен държавен бюджет 2015 

9 декември 2014, БТА 

 

 

  
 

Представянето на алтернативен държавен бюджет с ниски данъци, разумни разходи и 
структурни реформи е една от запазените марки на ИПИ. 

Светла Костадинова, Десислава Николова, Петър Ганев и Явор Алексиев представиха 
становището на института по следните основни въпроси: 

• Гарантира ли проектобюджетът фискална стабилност? 

• Неизбежна ли е процедурата по прекомерен дефицит и да очакваме ли новини по 
отношение на кредитния рейтинг на страната? 

• Изправени ли сме пред десетилетие на дефицити и икономическа стагнация? 

• Пречи или помага фискалната политика на заетостта? 

• Възможна ли е алтернатива с фокус върху структурата на бюджета и разходните 
политики? 

• Как би изглеждал един реформаторски бюджет, който създава предпоставки за повече 
работни места, инвестиции и доходи? 

 

Презентацията може да видите тук. 

http://ime.bg/var/images/Alternative_Budget_2015_IME.pdf
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Пресконференция на тема  

„Икономика на здравия разум – къде сме и къде можем да бъдем” 

25 ноември 2014, БТА 

 

За шеста поредна година 
представихме кратък преглед и 
анализ на мястото на България в 
международните класации по 
показатели като човешко 
развитие, право на собственост, 
икономическа свобода, условия 
за правене на бизнес. 
Изследването се изготвя с 
финансовата подкрепа на 
Фондация за свободата „Фридрих 
Науман”. 

По традиция бяха дадени някои 
добри примери на страни-
реформатори в отделните сфери. 
Акцентът в пресконференцията 
съответстваше и на крайната цел 
на изследването - да се изведат 
препоръки за постигане на по-
висок икономически растеж и 
стандарт на живот, а оттам и за 
по-добро представяне на 
страната ни в международните 
класации. 

Светла Костадинова, Зорница 
Славова, Калоян Стайков и 
Даниел Кадик от Фондация за 

свободата „Фридрих Науман”, участници в пресконференцията, засегнаха следните въпроси: 

• Какви са изводите от прегледа на индексите за последните шест години? 

• Къде се намира България и какво може да се очаква в следващите години? 

• Какво показва чуждият опит с реформите? 

• Какъв може да бъде планът на България за по-бърз растеж? 

90-те препоръки, както и цялото изследване, са достъпни тук 

Екземпляри от книжката бяха изпратени на експерти в изпълнителната и законодателната 
власт. 
  

  

  

http://ime.bg/var/images/IME-01-korigiran_14Nov.pdf
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Пресконференция на тема „Регионални профили: показатели за развитие” 

11 ноември 2014, БТА 

 

Кои области привличат най-много инвестиции 
и защо? 

Кои области достигнаха пред-кризисните нива 
на заетост и кои се възстановяват по-трудно? 

В кои области корупцията е най-висока? 

Къде администрацията работи най-добре? 

Къде гражданите са най-удовлетворени от 
условията на живот? 

Кои общини са шампиони по усвояване на 
европейски средства? 

На тези и други въпроси, нашите икономисти, 
изготвили социално-икономическите профили 
на 28-те области, дадоха отговор, основан на 
събраната и анализирана информация. 

Резултатите от третото поред изследване 
представиха Десислава Николова, Явор 
Алексиев и Александър Цветков, „Региостат”. 

Всички материали, свързани с изследването, 
може да намерите на сайта на проекта.  

Доказателство за значимостта на проекта е 
неговото широко отразяване в средствата за масово осведомяване. 

 

 

Кръгла маса „Регионални профили: показатели за развитие” 

1 декември 2014, гранд-хотел „София” 

 

В организираната от нас кръгла маса 
изследването бе представено пред експерти от 
администрацията, представители от 
неправителствения сектор, академичните среди 
и професионалисти в областта на регионалното 
развитие. 

Специалисти от различни сфери на обществения 
живот не само изразиха задоволството си от 
този проект, но направиха и ценни предложения 
за по-нататъшното му развитие. Всички 
единодушно подчертаха, че изследването е 

необходимо и възлагат на него големи надежди за реформиране на регионалната политика.  
  

http://www.regionalprofiles.bg/
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Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” на 
английски език  

3 декември 2014, хотел „Радисън” 

Специално за представители на чуждестранни 
търговски камари, компании, както и за 
икономическите съветници към посолствата за 
втора поредна година организирахме 
представяне на изследването на английски 
език. 

Доказателство за интереса към изготвените 
регионални профили е многобройната публика. 
Освен високата оценка, която бе дадена на този 
проект, участниците изразиха надежда, че 
работата по този проект ще продължи. Дадоха 
се предложения за насоки, които биха 

представлявали интерес за чуждестранните инвеститори. 

 

 

Кръгла маса на тема „Инвестиционни намерения и информираност за директните плащания 
през 2015 г.” 

6 ноември 2014, хотел „Тракия”, София 

 

Специалистът по икономика на селското 
стопанство Николай Вълканов запозна 
участниците в кръглата маса с резултатите от 
проучването на ИПИ сред земеделските 
производители в  България. 

Направен бе кратък преглед на трудностите, 
пред които родното селско стопанство бе 
изправено през 2014 г.: 

- неблагоприятни климатични условия,  

- ниски изкупни цени на някои основни 
култури,  

- политическа нестабилност, 

- ембарго върху вноса на храни в Русия 
от страна на Европейския съюз. 

А от 2015 г. отрасълът ще е изправен и пред 
ново предизвикателство - прилагането на 
новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 
на ЕС. 

За да установи как тези фактори се отразяват на 
бъдещите намерения на сектора, ИПИ възложи 

на социологическа агенция да извърши проучване сред 214 земеделски производителя от 
всички сфери на селското стопанство. Целта беше да се потърсят отговори на редица ключови 
за отрасъла въпроси, сред които: 

- Как и къде ще инвестират земеделските производители през 2015 г.? 

 

 

http://www.regionalprofiles.bg/en/
http://www.regionalprofiles.bg/en/
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- Какви източници на финансиране ще използват за своите инвестиции? 

- Имат ли намерение да се насочат към други сектори на селското стопанство? 

- До каква степен се чувстват информирани за различните схеми за директни плащания, които 
ще бъдат въведени от 2015 г.? 

- Кои според тях са основните проблеми и предизвикателства пред агросектора? 

В дискусията след презентацията се включиха активно представителите на администрацията и 
на браншовите организации. Направени бяха предложения за провеждането на съвместни 
изследвания, за да се получи цялостна и реална картина за състоянието и перспективите пред 
сектора. 

 

 

ПРОЕКТИ 
 

„Регионални профили: показатели за развитие” 

 

Целта на тригодишния проект бе да оцени регионалното развитие в България 
чрез изготвянето на над 60 показатели за развитие и клъстеризация на 
областите според прилики/разлики в развитието.  

Изготвените в трите поредни години 2012-2014 анализи се основават на  
официални данни и на провеждането на три всеобхватни представителни 
проучвания, които оценяват развитието на регионално ниво в следните 
направления: демография, икономика, бизнес среда, инфраструктура, здраве, 
околна среда, образование и социална среда.  

Регионалните профили са предназначени за всеки интересуващ се от 
регионално развитие, като надеждата ни е това издание да провокира дебати 
на местно ниво и да бъде основа за информирани политики, както и да даде 
стимул за съревнование между местните власти. 

Свидетелство за положителните ефекти от проекта е използването на 
анализите в доклади на Европейската комисия, парламентарни комисии, 
общини и областни управители, медии и компании. 

Изданията ни се радват на особен интерес от представители на научната 
общност, специалисти от администрацията, икономически съветници в 
различни посолства, както и от страна на чуждестранни инвеститори. 

Сайтът на проекта е добре изработен и дава възможност за разнообразни 
сравнения по различни показатели. 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за 
България”. 

  

http://www.regionalprofiles.bg/bg/
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Икономически анализ на селското стопанство  

 

И този проект се осъществи благодарение на 
финансовата подкрепа на Фондация „Америка за 
България”. Той получи висока оценка на 
публичните събития, които се организираха в 
рамките на проекта. За интереса към резултатите 
от проекта свидетелства и изключителния медиен 
интерес. 

Като част от проекта беше и издаването на серия 
от бюлетини, посветени на производството и 
търговията със зърнени култури. Всичко за 
проекта може да намерите тук. 

 

 

Активно гражданство и добро управление в борбата с бедността  

 

Това е двугодишен проект, финансиран от 
Норвежкия фонд.  

В периода октомври-декември 2014 г. бе 
изготвен и четвърти анализ, който се фокусира 
върху взаимовръзките между степента на 
образование и пазара на труда. 

Изготвените анализи са достъпни на сайта на 
проекта. 

 

 

 

 

Преглед на мястото на България в международните класации 

 

Шестото издание на анализа отново се радва на широк медиен интерес. За 
съжаление броя на мерките, които се препоръчват за постигане на 
икономически растеж, не намаляват. Запазват се основните препоръки за 
постигането на по-добри резултати, което доказано се изразява в повече 
инвестиции, по-бърз растеж на икономиката и по-високи доходи. 

Проектът се финансира от Фондацията за свободата „Фридрих Науман”. 
 

 

 
  

http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://www.bednostbg.info/
http://www.bednostbg.info/analysis/
http://www.bednostbg.info/analysis/
http://library.ime.bg/search/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%2B%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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Потенциалните обществени и икономически ефекти  на Трансатланическо партньорство 
за търговия и инвестиции (ТТИП) върху България - факти и заблуди 

Основната цел на проекта е да се противодейства на 
митовете за TТИП като се използва единствено 
икономическата аргументация. За постигането на тази 
цел ще се изготви цялостен анализ на ползите и 
разходите от ТТИП за икономиката на България, 
както и кратки коментари. Проектът предвижда и 
публични събития, на които да се представят 
резултатите от изследването. 

До момента са публикувани две статии в седмичния 
бюлетин „Преглед на стопанската политика” - TTIP: 
Как, къде и за какво се преговаря, Изследване на 
очакваните ефекти от търговското споразумение 
между ЕС и САЩ (TTIP), както и един коментар  
TTIP и "езикът на омразата", който бе препечатан във 
в. „24 часа” и в електронната медия „Медиапул”. 

Десислава Николова, Петър Ганев взеха участие в 
редица публични събития, на които се обсъждаха 
въпроси, свързани с трансатлантическото 
партньорство. 

  

 

 

 

 

АНАЛИЗИ 
 

Анализ на взаимовръзките между степента на образование на работоспособното 
население и пазара на труда в България 

декември 2014 

Това е четвъртият анализ, част от двугодишния 
проект „Бедността в България”. Всички 
анализи, както и подробности за проекта може 
да намерите на сайта на проекта. 

В поредния доклад се анализира настоящото 
състояние на образованието в България и се 
очертават открояващите се тенденции през 
последните години. Заедно с това се прави и 
преглед на състоянието на пазара на труда след 

началото на икономическата криза в страната от 2009 г.  

Целта на анализа е да идентифицира и коментира връзките между образованието на 
населението в страната и състоянието на пазара на труда. Този въпрос става още по-важен 
предвид променящата се структура на икономиката след 2009 г., която неминуемо е свързана и 
с промяна в търсенето и предлагането на работна сила. 

Анализът е достъпен тук. 
  

http://ime.bg/bg/articles/ttip-kak-kyde-i-za-kakvo-se-pregovarya/
http://ime.bg/bg/articles/ttip-kak-kyde-i-za-kakvo-se-pregovarya/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-oakvanite-efekti-ot-tyrgovskoto-sporazumenie-mejdu-es-i-sasht-ttip/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-oakvanite-efekti-ot-tyrgovskoto-sporazumenie-mejdu-es-i-sasht-ttip/
http://ime.bg/bg/articles/izsledvane-na-oakvanite-efekti-ot-tyrgovskoto-sporazumenie-mejdu-es-i-sasht-ttip/
http://ime.bg/bg/articles/ttip-i-ezikyt-na-omrazata/
http://www.bednostbg.info/
http://www.bednostbg.info/var/docs/reports/Education_Final_2014_EEA_IME.pdf
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ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ НА ИКОНОМИСТИТЕ 

 

Последното тримесечие на 2014 г. беше наситено с много участия на нашите икономисти в 
разнообразни публични събития – конференции, дискусии, дебати. Една от причините е, че 
през тези месеци се поставиха на обсъждане редица важни икономически и политически 
въпроси. Търсенето на експертите на ИПИ за коментар и/или участие в дебати е доказателство 
за високия им професионализъм и за факта, че институтът наистина се приема като коректив на 
провежданите или замисляните политики. 

Ето и някои от изявите на нашите икономисти. 

 

Светла Костадинова 

 

16 декември 2014 

Презентация на дискусия на тема „Светлина върху лобирането в България: прозрачност, 
почтеност и равенство на достъпа”, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници”. 

 

09 декември 2014 

Участие с презентация на Третия международен икономически 
форум, организиран от списание „Мениджър”. 

 

 

 

20 ноември 2014 

Презентация на конференция на тема „Социална и 
икономическа политика за повече растеж”, организирана от 
фондация „Конрад Аденауер” и Център „Вилфрид Мартенс“ 

 

 

 

30 октомври 2014 

Изказване на кръгла маса за популяризиране на възможностите за участие на широката 
общественост в рамките на Консултативния център на страницата на координационния 
механизъм по европейските въпроси към Министерския съвет. 
 

Десислава Николова 

16 декември 2014 

Представяне на изследване за сивата икономика в България на 
публично събитие, организирано от Mstercard. 

15 декември 2014 

Участие в седмичния дебат на „Капитал” относно 
Трансатланическо партньорство за търговия и инвестиции 
(ТТИП). 
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14 ноември 2014 

Представяне на резултатите от годишното проучване 
„Регионални профили: показатели за развитие” в рамките на 
програмата за представяне на резултатите от класацията на 
„ГЕПАРД” за най-динамични малки и средни фирми в 
България. 

 

 

Петър Ганев 

09 декември 2014 

Петър Волгин vs. Петър Ганев: За и против социалната 
държава 

Във втория публичен дебат, организиран от Българското 
либертарианско общество се изправиха един срещу друг 
Петър Волгин и Петър Ганев, двама от най-популярните 
защитници съответно на лявата и дясната идея в България. 

 

 

04 декември 2014 

Участие в Българския икономически форум на тема: „България по европейския път към 2020”. 

 

02 декември 2014 

Участие в телевизионен дебат за ТТИП. Петър Ганев и 
социологът Чавдар Найденов коментираха въпросите: Доколко 
споразумението може да бъде полезно за бизнеса? Целта на 
споразумението е да бъдат свалени бариерите и да засили още 
повече сътрудничеството между двете най-големи зони в 
развития свят, каза Ганев.  

 

 

Явор Алексиев 

12 декември 2014 

Представяне на изследването „Регионални профили: 
показатели за развитие” по време на втория курс на 
Националната програма „Управленски умения”, посветен на 
регионалното развитие и местно самоуправление, в 
хотел „Дипломат Плаза”, Луковит. Участие взеха над 40 
представители на различни политически партии взеха участие в 
обучението. 

 
 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 

В периода октомври-декември експертите на института имат 289 медийни изяви – интервюта 
за различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. 
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