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Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим икономически 
изследователски институт в България. 

 

Основни услуги 

 ИПИ анализира политическото и 
икономическо развитие;  

 ИПИ наблюдава и коментира 
икономическата политика на 
българското правителство; публикува 
общ преглед на икономическото и 
политическо състояние четири пъти в 
годината; 

 ИПИ консултира държавни и частни 
агенции, инвестиционни банки, местни 
и чуждестранни инвеститори, 
посолства; 

 ИПИ осъществява фирмени анализи; 

 ИПИ прави анализи на отделни 
предприятия и сектори. 

 ИПИ работи с всеки, който има нужда от 
специфични изследвания или 
консултации на икономическа тема. 

Избрани консултантски услуги 

 Планиране на местното икономическо 
развитие на община Самоков 

 Анализ и прогноза на строителния 
пазар в България за периода 2005 – 
2007 

 Прогноза за строителния пазар за 
периода 2006 – 2012 

 Проучване на пазара на недвижими 
имоти в България и международни 
сравнения за периода 2001 – 2006 

 Изследване на развитието на 
строителството на ваканционни 
жилища по Черноморието (2006) 

 Изследване на счетоводната практика, 
приватизационен процес и ефекти от 
присъединяването към ЕС в 
хранително-вкусова промишленост 
(2006) 

 Изследване за България на 
състоянието на банковия сектор по 
поръчка на ЕБВР (2005) 

 Изследване на развитието и 
състоянието на малките и средни 
предприятия в България в последните 
5 години (20 

  

Застъпничество на ИПИ  

В последните години в сътрудничество или 
самостоятелно ИПИ има принос за:  

1.Намаляване на данъчното облагане 

2.Написване на закон за частните съдия 
изпълнители (2005) 

3.Публикуване на Държавен вестник в 
Интернет (гласуван на първо четене през 
2007) 

4.Промяна на Закона за нормативните 
актове (2007), с която всеки 
законопроект трябва задължително да 
бъде съпроводен с ясни аргументи и 
сметки за необходимостта от него 

5.Предложения за намаление на 
изисквания минимален капитал при 
учредяване на АД и ООД десет пъти 
(внесен в Народното събрание през 
декември 2007) 

ИПИ е член и съучредител на: 

 

1.Консултантски консорциум Foresight 
Solutions Network (FSN) 

2.Мрежата за ипотечно финансиране в 
ЦИЕ 

3.Международния център за 
икономически растеж 

4.Балканската мрежа 

5.Мрежата за икономическа свобода 

6.Мрежата на институтите и училищата за 
публична администрация в ЦИЕ 

7.Европейската ресурсна банка 

 


