
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

Българската макроикономическа асоциация 

за 2014 г. 

 

До членовете на Българската макроикономическа асоциация 

 

1. Събития на БМА 

● На 25 февруари 2014 г. Българската макроикономическа 

асоциация организира среща-дискусия на тема: "Китайският юан - ражда ли се нова 

световна валута?" Дискусията се проведе в Икономическа библиотека на ИПИ и БМА. 

Презентация по темата направи Георги Ангелов (БМА). Негов дискусант беше Дилян 

Василев (БНБ). 

● На 2 април 2014 Българската макроикономическа асоциация 

организира презентация-дискусия на тема: Ефектът от плоския данък върху 

благосъстоянието в България /The welfare effect of flat income tax reform: the case of 

Bulgaria/ Презентация на своята разработка направи Александър Василев (Американски 

университет в България). Дискусант: Мариела Ненова (Стопански факултет на СУ) 

Събитието се проведе в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА. 

● На 23 април 2014 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, а 3 от членовете на УС бяха сменени по 

тяхно желание. Управителният съвет представи доклад до общото събрание за 

новоприетите членове. Общото събрание обсъди предложения за теми за бъдещи 

събития на БМА. 

● На 13 май 2014 Българската макроикономическа асоциация 

организира презентация на тема: „За биткойн" с лектор: Никола Баненкин в 

Икономическата библиотека. Коментар беше подготвил Георги Ганев от БМА. 

http://www.bma-bg.org/bg/gov-members/report
http://www.bma-bg.org/bg/gov-members


● На 22 юли 2014 г. Българска макроикономическа асоциация 

организира дискусия на тема Предизвикателствата пред електроенергийния сектор в 

страната. Кратко представяне направиха Атанас Георгиев (СУ) и Иванка Диловкса 

(Институт за Енергиен Мениджмънт). Модератор: Красен Станчев (ИПИ). 

● На 1 ноември 2014 г. Българската макроикономическа асоциация 

организира конференция на тема "Банкови кризи". Събитието се проведе в Стопански 

факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". В програмата бяха 

включени: Българското участие в Lindau Nobel Laureate Meetings 2014 - водеща 

презентация: Антон Герунов, Стопански факултет на СУ; Най-големите банки по време 

на финансовата криза 2007-2008 - изследване на Петко Бъчваров, University of BATH 

UK; „Как фалират/спасяват банки в България. Някои исторически прецеденти“ - 

Презентация: Румен Аврамов, Център за академични изследвания; Дискусия на тема 

„Казусът КТБ“ 

● На 16 декември БМА организира скромно "Коледно парти на 

БМА", което се проведе в J.J. Murphy's. 

 

2. Покани за други събития - членовете на БМА 

получиха покани и за други събития – в т.ч.: 

 

"Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз" 

Представяне на книгата  от д-р Калоян Симеонов 

29 януари 2014 г. 

Представителство на Европейската комисия в България 

 

„ПРЕХОДЪТ – СЛЕД 25 ГОДИНИ. А СЕГА НАКЪДЕ?" 

Среща-дискусия на с Румен Аврамов, Красен Станчев, Георги Стоев  

18 февруари (вторник) 2014, 

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА 

 



"Защо нациите успяват или се провалят? Поглед към България" 

проф. Джеймс Робинсън  

20 март (четвъртък) от 18.00 ч. 

зала "Тържествена" на Централния военен клуб.  

 

9-тата Годишна конференция на Мрежата за изследване на 

паричната история на Югоизточна Европа 

9-10 октомври 2014 г.  

УНСС с подкрепата на Българска народна банка 

 

Гари Бекер: Човешкият капитал: теория и приложения 

редовен Семинар по икономически изследвания в Стопанския 

факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 

17.06.2014 

Център за икономически теории и стопански политики 

 

 

3. Управителен съвет 

● УС заседава сравнително редовно всеки месец. 

● УС продължи да поддържа строга финансова  отчетност и 

дисциплина. 

● В УС настъпиха промени – Лъчезар Богданов, Петър Ганев и 

Мирослав Матеев бяха избрани на мястото на Калин Христов, Йордан Матеев и Георги 

Ганев, а Мариела Ненова беше определен за председател на мястото на Георги Ганев. 

УС организира вписването на промените в съда и БУЛСТАТ. 

● През 2015 година бяха получени 24 есета в годишния конкурс за 

студентско есе на тема: "Икономика с дефлация - дълг, конкурентоспособност и растеж 

"  



● УС прие нови членове. 

● УС организира и финансира участие на млад български учен, 

избран с конкурс, в среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау през 2014 г. 

● УС на БМА се обърна към членовете за идеи и предложения за 

дискусии, представяне на собствени изследвания, теми за студентско есе. 

 

4. Членове 

На общото събрание през 2013 година броят на членовете е 85, а през 

2014 – 90. Преди общото събрание 2015 членовете с редовно платен членски внос са 89 

като има трима приети, но все още неплатили членски внос. 

 

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 и други неща, 

които представляват интерес за членовете. На фейсбук страницата на БМА се 

публикуват  новини, покани, събития и пр. http://www.facebook.com/bmabg  

 

● Обяви за събития, конкурси и други новини: 

✓ БМА представя анонс на конкурс на тема: "История на 

икономическата мисъл по време на комунизма" http://http//www.iwm.at/the-

institute/news/call-proposals-history-economic-thought-communism/ 

✓ In Memoriam Венцислав Антонов http://www.bma-bg.org/bg/news/in-

memoriam 

 

 

Мариела Ненова 

Председател на УС на БМА 

 

http://www.facebook.com/bmabg
http://http/www.iwm.at/the-institute/news/call-proposals-history-economic-thought-communism/
http://http/www.iwm.at/the-institute/news/call-proposals-history-economic-thought-communism/
http://www.bma-bg.org/bg/news/in-memoriam
http://www.bma-bg.org/bg/news/in-memoriam

