
Клуб на 
икономическите 

журналисти  

Институтът за пазарна икономика  

и 

 Българската макроикономическа асоциация 

 

с щедрата подкрепа на  

Фондация Америка за България 

създадоха 

 

К л у б  н а  и к о н о м и ч е с к и т е  
ж у р н а л и с т и  

 

Клубът представлява мрежа от 

икономически/бизнес журналисти и 

икономисти, които обменят опит и знание, 

за да участват в процеса на повишаване на 

прозрачността и отговорността на 

администрацията и по този начин да 

доведат до едно добро управление.  

Членовете на клуба имат достъп до събития 

на ИПИ и БМА (лекции, конференции, 

дискусии и др.) и могат свободно да заемат 

книги от Икономическата библиотека на 

ИПИ и БМА. 

За своите членове клубът организира серия 

от семинари с акцент върху публичните 

политики, а лектори са водещи български 

икономисти. 

За участие в семинарите и членство в Клуба 

могат да кандидатстват действащи бизнес/

икономически журналисти в България и 

студенти по журналистика с интерес в 

областта на икономиката.  

Пети семинар: 

"ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”           27 септември 2011, София 

Програма: 

8:45 - 9:00 Регистрация  

9:00 - 9:45 Първа сесия — Икономика на здравеопазването: определения на понятията, 

  здравето като услуга, участниците като потребители и производители на  

  здравна услуга, стимули за поведение, основни характеристика на пазара и 

  информационни асиметрии. Произход и проблеми на сегашни здравни системи.  

9:45 - 10:30  Втора сесия — Модели за създаване на здраве: ефекти от избора на регулация 

  върху стимулите за участниците, модели за справяне с несъвършенствата на 

  пазара, ползи и недостатъци при различните модели, рискове на избора и цена 

  на регулациите. Реформи и липса на реформи в здравеопазването: опитът на 

  Великобритания, Холандия, Грузия и Казахстан.  

10:30 - 11:00 Кафе пауза 

11:00 - 11:45  Трета сесия — Здравната реформа в България през периода 1990-2011 г.  

11:45 - 12:30 Дискусия, оценка, връчване на сертификати 

12:30 - 13:30 Обяд 

Семинарът ще се проведе на 27 септември 2011 (вторник), от 9 ч. до 13 ч. в София, ул. 

Иван Вазов 16, Икономедиа, Конферентен център Comodo. Участието е безплатно. 

 

Каним желаещите да участват да заявят това до 26 септември 2011 г. (понеделник) на 

електронна поща mariana@ime.bg.   

Лектори: 

Д-р Красен Станчев e основател и дългогодишен директор на Института за пазарна икономика. От 2007 г. е 
председател на УС на ИПИ. Доктор на философските науки, магистър по философия.  
Определя себе си като продавач на знания в областта на пазарната икономика. Бивш народен представител от 
Великото народно събрание 1990 – 1991 г.  
 
Лъчезар Богданов е завършил Университета за национално и световно стопанство. От 1996 г. работи като 
изследовател и икономист Института за пазарна икономика. От 2004 г. е управител и икономически анализатор в 
"Индъстри уоч". Богданов е съосновател и член на Българската макроикономическа асоциация и на Българското 
общество за индивидуална свобода.  
 
Д-р Илко Семерджиев е учредител на БЛС през 1989 г. и два мандата е зам.-председател на УС, бил е зам.-
министър на здравеопазването е в три правителства и министър на здравеопазването в правителството на Иван 
Костов. През 1999 г. създава НЗОК и е неин първи директор. Учредител е и е бил директор на 
здравноосигурителния фонд "ДОМ-Здраве" и на Международния институт по здравеопазване и здравно 
осигуряване. Към момента е консултант по Европейски проект за въвеждане на здравно-информационни системи 

в 27-те страни членки на ЕС.  

ИПИ е първият независим мозъчен 

тръст за икономическа политика в 

България. Мисията му е да развива 

и защитава пазарните подходи за 

преодоляване на 

предизвикателствата, пред които 

гражданите на България се 

изправят. ИПИ е създаден през 

1993 г.  

БМА е сдружение, чиято основна 

цел е да се дискутират 

макроикономически проблеми, да 

се разпространяват 

макроикономически идеи и знания 

и да се подпомагат и насърчават 

изследвания в тази област. БМА е 

учредена през 2003 г. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  

Г-жа Мариана Милушева, ИПИ 

Координатор на Клуба 

02/952 62 66; 952 35 03  

mariana@ime.bg   

 

www.ime.bg 

www.bma-bg.org 

mailto:mariana@ime.bg

