
  
 

 

 
 

НОВИНИ от ИПИ 
юли - септември 2013 

 

 

 

Скъпи приятели, 

В следващите страници ще научите какво сме свършили през лятото и кои са 
някои от проектите, по които работим в момента и чиито публикации предстоят. 
За известен период от време аз ще бъда човекът, натоварен с голямата 
отговорност да ръководя нашия институт. С много от Вас се познаваме лично, а 
с други ми предстои удоволствието да се срещнем и да обсъдим идеи 
относно работата на ИПИ. Ще разчитам на Вашето съдействие и подкрепа, 
така  както е било през всичките 20 години от развитието на института. 

В началото на ноември ще отбележим подобаващо юбилея на ИПИ. Всеки от 
Вас ще получи покана в най-скоро време. Октомври и ноември за нас ще са 
месеци, изпълнени не само с изследователска работа, но и с многобройни 
публични събития. За всяко едно ще Ви съобщаваме, а в следващия брой на 
бюлетина ще включим информация и снимки от нашите изяви. 

 

С пожелание за ползотворни дни и успешни начинания. 

 

Десислава Николова 

главен икономист и изпълняващ длъжността изпълнителен директор 
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СЪБИТИЯ 
 

Милтън Фридман и свободата да избираш 
31 юли 2013 

 

F r i e d m a n L e g a c y  
        for   
 
         d a y 
 
 

 

 

На 31 юли 2013 г. ИПИ за втора година се присъедини към световната 
инициатива „Friedman Legacy for Freedom Day 2013”. Организирахме среща по повод 101-
годишнината от рождението на Милтън Фридман.Събраха се приятели на института, 
съпричастни към идеята за индивидуална и икономическа свобода. 

Различни нюанси от творчеството на Милтън Фридман представиха Георги Стоев и 
Петър Ганев, след което дискусиите около неговите идеи продължиха в неформална 
обстановка. 
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ПРОЕКТИ 
 

2012 - 2014

 

Подготовката по второто издание на „Регионални профили: 
показатели за развитие” е към своя край. 

На 14 ноември в пресклуба на БТА ще представим резултатите 
за 2013 г. 

За повече подробности и информация посетете сайта на 
проекта. 

 

2012 - 2014

 
 

Икономически анализ на селското стопанство 

Проектът е финансиран от фондация „Америка за България” и 
включва доклади, анализи и коментари за развитието на 
селското стопанство в България и по света. По проекта се 
изготвя и месечен обзор на зърнените пазари. 

Всичко за проекта може да прочетете тук. 

 

2012 - 2014 

 

Производителят на възможности 

Образът на предприемача в посткомунистическите страни 

Завърши конкурсът за кратко видео на тема „Предприемачът 
като откривател”. Получихме интересни творби, като 
победителите ще бъдат наградени на специална церемония до 
края на годината. 

Позиционирали сме билбордове и подготвяме сборник с есета на 
класици на либертарианството. 

Повече за проекта, който ентусиазира нашия екип, може да 
прочетете тук. 

 

2013

 

360˚ (икономически уроци) 

Проектът се финансира от Обществения дарителски фонд за 
Варна. Целта му е да увеличи шансовете на младежите да 
вземат информирани решения за своето бъдеще като заедно с 
това допринасят за благополучието на семейството си и 
местната общност. 

Проектът си поставя за цел разпространение на полезни знания, 
приложими в ежедневието и привличане на повече младежи към 
Ученическия клуб на ИПИ. В края на учебната година се 
организираха две лекции за учениците, които бяха посрещнати с 
интерес. Предстои колегата Петър Ганев да изнесе още една 
беседа.  
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http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://www.regionalprofiles.bg/bg/
http://ime.bg/bg/projects/zyrnen-byuletin/
http://ime.bg/bg/articles/proekt-obrazyt-na-predpriemaa-v-postkomunistieskite-strani/
https://www.facebook.com/LibraryIME#!/groups/varnaclub/529989227086932/


  

ПУБЛИКАЦИИ 

 
Слаба защита на собствеността спъва развитието на България: Международен индекс 
„Право на собственост” 2013 

13 септември 2013 

 
Институтът за пазарна икономика за поредна година 
представи международния индекс „Право на собственост” 
2013 (International Property Rights Index - IPRI), който се 
изготвя от Алианс „Право на собственост”. ИПИ е един от 
партньорите в изготвянето на тази класация.  
Индексът отчита защитата на интелектуална и физическа 
собственост в 131 държави по света, представляващи 98% от 
световния БВП и 93% от населението на Земята.  
България заема 58-мо място с резултат 5,5 точки от 
максималните 10. Със същия резултат са Турция, Индия, Гана 
и Китай.  

Подробен анализ на индекса и мястото на България ще бъде 
включен в оди ното ни издание „ лгария в международн е  г ш Бъ ит
класации”, което ще бъде публикувано и представено през 
ноември 2013 година. 

 
 
Икономическата свобода по света се подобрява.  

България е на 49-то място от 151 страни в световната класация 

18 септември 2013 

България се нарежда на 49-то място от 151 страни, 
включени в „Икономическа свобода по света: 
годишен доклад 2013”. Изследването е изготвено 
от канадския институт „Фрейзър”, чийто партньор за 
България е ИПИ.  

Докладът представя картината през 2011 г. – 
последната година, за която има налични 
официални данни за всички страни.   

• Ето и резултатите на България по основните 
показатели, които обуславят и мястото й в 
класацията. 

• Размер на правителството (6,64)  

• Законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост (5,03)  

• Свобода на международната търговия (7,60)  

• Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,73). 

Пълният доклад е достъпен на www.freetheworld.com, а подробен анализ на индекса и мястото 
на България ще бъде включен в изданието ни „България в международните класации”, което 
ще публикуваме през ноември 2013 г. 

 

Изданието „България в международните класации” ще бъде представено на 
пресконференция на 18 ноември 2013 г. от 11.00 часа в пресклуба на БТА (бул. 
"Цариградско шосе" 49), за която ще получи специално покана. 
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http://www.propertyrightsalliance.org/userfiles/2013%20International%20Property%20Rights%20Index-PRA.pdf
http://www.propertyrightsalliance.org/userfiles/2013%20International%20Property%20Rights%20Index-PRA.pdf
http://ime.bg/var/docs/2012ind/Bulgaria_In_International_Rankings_2012.pdf
http://ime.bg/var/docs/2012ind/Bulgaria_In_International_Rankings_2012.pdf
http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf
http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf
http://www.freetheworld.com/
http://ime.bg/var/docs/2012ind/Bulgaria_In_International_Rankings_2012.pdf


 

Работа на местната администрация и възприятия за корупция: мнението на бизнеса 
 
27 септември 2013 

 

През м. май 2013 г. ИПИ проведе анкетно проучване сред 1680 
фирми от цялата страна като част от предстоящото второ издание 
на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”. 
След обработката на  данните от анкетите бяха получени някои 
интересни резултати, основните от които са обобщени по-долу. 
Изводи: 

 За втора поредна година данните показват връзка между 
оценката на бизнеса за качеството на административното 
обслужване в страната и възприятията за корупция. 

 Според оценката на бизнеса, взаимодействието с 
областната и общинската администрации е най-добро във Варна, 
Бургас и Пловдив, а най-слабо във Велико Търново, Кърджали и 

Кюстендил. 
 Бизнесът оценява корупцията като най-висока във Велико Търново, Кюстендил и 
Перник, а най-ниска - в Смолян, Монтана и Търговище. 

 Разликата в оценките на отделните характеристики на административното обслужване 
между най-високо оценените и най-ниско оценените области е много по-малка от тази 
при корупцията. Това означава, че докато нивото на административно обслужване е 
сходно в голяма част от страната, възприятията за корупция в отделните области са 
много по-различни. 

 
 
Положителен ръст на потребителските кредити и подобряване на качеството на 
портфейлите  

 
1 октомври 2013 

Пощенска банка и Институтът за пазарна икономика започнаха серия от съвместни 
икономически анализи с фокус върху различни сегменти от банковия пазар. 

Двете организации ще си сътрудничат за изготвяне на регулярни тримесечни анализи. Всеки 
от тях ще включва и актуален разбор на определен сегмент от банковия пазар.  

Ето и някои от основните изводи в първия анализ, чийто фокус са потребителските кредити: 

• Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза; 

• През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити 
на месечна база, въпреки че на годишна база, все още се отчита спад; 

• Налице е и подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и 
постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото 
полугодие на 2013 г.  

Целият доклад може да бъде изтеглен оттук. 
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http://ime.bg/bg/articles/rabota-na-mestnata-administraciya-i-vyzpriyatiya-za-korupciya-mnenieto-na-biznesa/
http://ime.bg/var/docs/131001-Postbank-and-IME-report.pdf


 

ИКОНОМИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА –  

МЯСТО ЗА СРЕЩИ И ДИСКУСИИ 
 

Завърши обявеният от библиотеката фотоконкурс „ЧетенеТо е...” Екипът беше приятно 
изненадан от интереса. Участваха 51 човека със 136 свои фотографии. Всички снимки, които 
получихме, можете да видите на фейсбук страницата ни. Радваме се, че хора от различни 
възрасти и населени места споделиха с нас любовта си към четенето и фотографията. 

Специално жури определи и финалистите. Изборът на победители е съвсем условен, тъй като 
в страстта към литературата и изкуството не може да има победени. Печелят всички, които се 
отдават на влечението си към книгата, фотоапарата, боите... 

В навечерието на Деня на народните будители на 31 октомври ще организираме скромно 
тържество, за да се видим, запознаем и виртуалната общност, каквато станахме благодарение 
на конкурса, да се поздрави за удоволствието, което взаимно си доставихме.  

Столична библиотека безвъзмездно предоставиха Мраморното фоайе, където ще връчим 
наградите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСИ 
 

В рамките на проекта 360˚(икономически уроци) 
ИПИ обяви конкурс за есе за варненските ученици:  

„Можем ли да бъдем успешни без университета?” 
Информация за конкурса ще намерите тук. 

Предвидени са редица интересни и полезни награди за учащите с

 

е. 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151625930199352.1073741842.246213499351&type=3
https://www.facebook.com/groups/varnaclub/?fref=ts


 
 

МЕДИЙНИ УЧАСТИЯ 
 

В периода на отпуските юли-септември 2013 г. нашите експертите имаха 99 медийни изяви 
– интервюта за различни печатни издания, електронни медии, радио и телевизионни изяви. 
Публикациите бяха добре отразени и коментирани, както се вижда от таблицата. 

 

Тримесечен анализ на българската 
икономика: състояние и перспективи 
 
 

• news.expert.bg 
• vesti.bg 
• mediapool.bg 
• econ.bg 
• dnevnik.bg 
• dnes.bg 
• investor.bg 

 

Работа на местната администрация и възприятия  

за корупция: мнението на бизнеса 
 
bTV 
• в-к Сега 
• в-к Труд 
• в-к Стандарт 
• offnews.bg 
• dnevnik.bg 
• dariknews.bg 
• econ.bg 
• dnes.bg 
• investor.bg 
•  в-к Преса 

България е на 49-то място от 151 страни 
в световната класация 

 
• mediapool.bg 
• capital.bg 
• dnevnik.bg 
• investor.bg 
• profit.bg 
• economy.bg 
• darikfinance.bg 
• expert.bg 

 

Слаба защита на собствеността спъва развитието на 
България: Международен индекс „Право на собственост” 
2013 

• БНР 
• capital.bg 
• dnevnik.bg 
• в-к Стандарт 
• darikfinance.bg 
• в-к Сега 
• investor.bg 
• mediapool.bg 

 
 

 

ИПИ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА 
 

 
тук

 
тук 

тук
 

 

 

 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ИПИ 
В периода август-октомври 2013 г. стажанти в ИПИ са Боряна Апостолова, Лора Светославова 
и Стилиян Гребеничарски. 

7 
 

http://news.expert.bg/n440181
http://www.vesti.bg/pari/biznes/analiz-pazaryt-na-truda-se-vyzstanoviava-5994977
http://www.mediapool.bg/rabotni-mesta-dohodi-i-depoziti-belezhat-rast-news211779.html
http://econ.bg/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8/%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.490546_at.4.html
http://www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2013/10/01/2151753_vuzstanoviavaneto_na_pazara_na_truda_veche_e/
http://www.dnes.bg/business/2013/10/06/otchitat-ryst-na-potrebitelskite-krediti.201727
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/eksperti-otchitat-ryst-na-potrebitelskite-krediti,158963/
http://btvnews.bg/video/video/emisii/btv-novinite-kasna-emisiya-28-09-2013-g.html
http://www.segabg.com/article.php?id=667556
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2326694
http://www.standartnews.com/regionalni/burgas_e_otlichnik_po_antikoruptsiya-207743.html
http://offnews.bg/index.php/247854/naj-korumpiranite-politsai-sa-v-pernik-kyustendil-i-veliko-tarnovo?utm_source=flip.bg
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/09/28/2149948_nai-korumpirani_sa_chinovnicite_vuv_veliko_turnovo/
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1150616
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-3-3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%25
http://www.dnes.bg/business/2013/09/28/kyde-chinovnicite-sa-nai-korumpirani.200868
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/kyde-sa-nai-korumpiranite-chinovnici-v-bylgariia,158552/
http://pressadaily.bg/publication/24438-%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://www.mediapool.bg/ikonomicheskata-svoboda-v-bulgaria-namalyava-zaradi-tezhki-regulatsii-i-sada-news211295.html
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/18/2143493_ikonomicheskata_svoboda_v_bulgariia_produljava_da_se/
http://www.dnevnik.bg/biznes/2013/09/18/2143569_bulgariia_e_na_49_miasto_po_ikonomicheska_svoboda/
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bylgariia-e-na-49-o-miasto-po-ikonomicheska-svoboda-v-svetovna-klasaciia,157966/
http://profit.bg/news/Bulgariya-e-na-49-o-myasto-po-ikonomicheska-svoboda/nid-112740.html
http://www.economy.bg/world/view/9575/Koi-sa-pyrvencite-po-ikonomicheska-svoboda-v-sveta
http://darikfinance.bg/novini/98951/%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%96+%F1%F2%E0%E1%E8%EB%ED%E8+%EF%E0%F0%E8+%E8+%ED%E5%E5%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%E0+%E4%FA%F0%E6%E0%E2%E0
http://news.expert.bg/n438774
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/09/11/2138518_zashtitata_na_sobstvenostta_v_bulgariia_produljava_da/
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