ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
Българската Макроикономическа Асоциация
за 2013 г.

До членовете на Българската Макроикономическа Асоциация
1. Събития на БМА
● На 10 април 2013 година Българската макроикономическа асоциация организира
представяне на новата книга на доц. д-р Мартин Иванов "Брутният вътрешен
продукт на България 1870 - 1945 г.” Събитието се проведе в Икономическата
библиотека на ИПИ и БМА. Презентация направи авторът Мартин Иванов.
Презентацията е достъпна на интернет страницата на БМА: http://www.bmabg.org/bg/news/mivanov2013
● На 10 октомври 2013 година Българската макроикономическа асоциация
организира дискусия на тема „Разкъсване на връзките между суверена и
банките в Европа - Как да спрем гравитацията?" Събитието се проведе в
Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. Презентация направи Калин
Христов. Презентацията е достъпна на интернет страницата на БМА:
http://www.bma-bg.org/bg/news/discussion
● На 23 март 2013 година Българската макроикономическа асоциация организира
редовно общо събрание на членовете на сдружението. Събитието се проведе в
Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. Общото събрание
одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния
съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период и преизбрани.
Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите
членове. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи събития на
БМА. http://www.bma-bg.org/bg/news/os-23march
● На 15 юли 2013 година Българската макроикономическа асоциация организира
извънредно общо събрание на членовете на сдружението. Събитието се
проведе в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. Общото събрание прие
заявлението на Петър Чобанов за освобождаване от членството си в
управителния съвет. Петър Чобанов бе освободен от отговорност като член на
управителния съвет за периода от предишното общо събрание.Общото събрание
избра за нов член на управителния съвет на БМА Мариела Ненова.
Изработването на процедура за подбор и оценка на кандидатите за срещи с
Нобелови лауреати в Линдау се възлага на работна група в състав: Георги Ганев,
Мирослав Матеев, Мариела Ненова. Общото събрание обсъди предложения за
теми за бъдещи събития на БМА. http://www.bma-bg.org/bg/news/os-23march

2. Покани за други събития - членовете на БМА получиха покани и за други
събития – в т.ч.:
VIIth International Conference on Applied Economics - Contemporary
Issues in Economy
under the title "Growth Perspectives in Europe?"
24-25 May 2013 in Toruń, Poland
http://www.pte.umk.pl/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=13&I
temid=34
Крахът на Гърция - история и политическа икономия
Екатерина Никова, Институт по Балканистика с Център по тракология, БАН
20 февруари 2013 г. (сряда), 17.30ч.
Център за култура и дебат Червената къща
СЕМИНАР СТОПАНСКА (СОЦИАЛНА) БЪЛГАРИЯ: БЪДЕЩЕТО ПРЕЗ
КУЛТУРАТА НА МИНАЛОТО
http://cls-sofia.org/bg/seminars/-190.html
Китай през погледа на журналиста Валери Маринов
Икономическата библиотека на ИПИ и БМА организира среща-дискусия с
журналиста Валери Маринов на тема: "Китай: икономика по ръба на
кризата" на 12.02.2013 г., в 18.30 ч.
Какво предстои в Китай? Дали „преходният период”, в ход повече от 30
години, ще се окаже началото на нов преход? За какъв скок се готви
Източният тигър? За какъв "нов модел на растежа" призова Ху Цзинтао?
http://library.ime.bg/var/Bulletin/Invitation_Valeri_Marinov.pdf
ИПИ организира дискусия на тема "Ще успеят ли строгите икономии да
спасят Европа?"
на 16 май (четвъртък) в гранд-хотел "София", зала "София"
Български гост-лектори:
·
Красен Станчев, собственик на KC 2 ООД, председател на Съвета на
ИПИ
·
Георги Саракостов, съдружник, Делойт България, член на Съвета на
ИПИ
·
Валери Димитров, председател, Сметна палата
·
Сашо Дончев, изпълнителен директор, Овъргаз, председател на УС на
БСК
Чуждестранни гост-лектори:
Марг Клъгман, създател на LEAP Zones/LEAP Cities, работил в Белия дом
като автор на речи на президентите Рейгън и Буш старши
Дан Мичъл, старши сътрудник, Cato Institute, САЩ
Гиа Джандиери, вицепрезидент, New Economic School, Грузия
Джон Карч, директор комуникации, Americans for Tax Reform, САЩ
Водещ - Асен Григоров, журналист.

Събитие организирано със съдействието на Катедра "Управление" на УНСС
- Интердисциплинарна Научна Конференция с международно участие на
тема: Авангардни научни инструменти в управлението '2013.
На 31 юли 2013 г., 19.00 часа ИПИ организира събитие по повод 101 години
от рождението на Милтън Фридман. CAFÉ TIMELESS ул. „Кракра” 11.
Специален гост беше Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии.
На 6 ноември 2013 г. ЦЛС и Център за култура и дебат Червената къща
организираха поредната сбирка на семинара за стопанска история на тема:
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ от СРЕДАТА НА 60те ГОДИНИ до 1989, Илияна Марчева, Институт за исторически
изследвания, БАН
На 20 ноември 2013 г. ЦЛС и Център за култура и дебат Червената къща
организираха поредната сбирка на семинара за стопанска история на тема:
АВТОРИТЕТЪТ НА МАЛКАТА ДЪРЖАВА В ЙЕРАРХИЧНИ
РЕЖИМИ:
БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУ
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
И
СЪТРУДНИЧЕСТВО 1933-1956, Вера Асенова, Central European
University, Budapest

3. Управителен съвет
● УС заседава редовно всеки месец.
● УС продължи да поддържа строга финансова отчетност и
дисциплина.
● В УС настъпиха промени – Мариела Ненова беше избрана на
мястото на Петър Чобанов, а Георги Ганев беше определен за
председател на мястото на Калин Христов. УС организира
вписването на промените в съда и БУЛСТАТ.
● През 2014 година бяха получени 32 есета в годишния конкурс за
студентско есе на тема: "Могат ли и как бедните страни да станат
богати?"
● УС прие нови членове.
● УС на Българската макроикономическа асоциация подписа
меморандум за разбирателство с Council for the Lindau Nobel
Laureate Meetings и Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at
Lake Constance. http://www.bma-bg.org/bg/announcements/bma-lindau
● УС проведе конкурс за избор на млади учени за участие в среща с
Нобелови лауреати по икономика в Линдау през 2014 г. Специално
създадена комисия номинира един кандидат – Антон Герунов от СУ.
Комисия в БНБ номинира трима кандидати.

4. Членове
На общото събрание през 2012 година броят на членовете е 87, а през 2013
– 85 (но са приети още 5 членове, които все още не са заплатили своя
членски внос. Преди общото събрание 2014 членовете са над 90 като има
двама приети, но все още неплатили членски внос, както и един кандидат,
който предстои да бъде обсъден от управителния съвет.

5. Интернет
Интернет страницата на БМА се използва активно през последната година. Публикуват
се обяви за събития, както и новини за нови изследвания и книги, издадени от наши
членове. По имейл се изпращат покани за събития, възможности за работа и други
неща, които представляват интерес за членовете.
● БМА създаде страница във Фейсбук http://www.facebook.com/bmabg
● Обяви за събития, конкурси и други новини:
✓ The European Commission is looking for highly-talented economists
✓ Виенският Институт за Икономически изследвания търси икономист, който ще
засили нашите експертни познания в макроикономическия анализ свързан с
Турция и с интерес в сферата на Европейския Съюз.
✓ Европейската Централна Банка търси да назначи икономист към Дирекция
"Управление на риска".
✓ Българска Народна Банка обявява конкурс за стипендия за студенти от степен
"Магистър" и "Докторант".
✓ Книга на Румен Аврамов онлайн - Комуналният капитализъм. Из българското
стопанско минало http://www.bma-bg.org/bg/news/avramov-bookinet
✓ Конкурс за индивидуални изследователски стипендии в областта на социалните
и хуманитарните науки
✓ Конкурс, организиран от Австрийската централна банка - Olga Radzyner Award

Георги Ганев
Председател на УС на БМА

