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До членовете на Българска макроикономическа асоциация

1. Събития

През 2009 година БМА проведе следните събития

•В началото на годината се проведоха две дискусии със Симеон Дянков 
– тогава Главен Икономист,  Finance and Private Sector,  Vice-Presidency,  The 
World Bank Group. И двете бяха на тема глобалната криза.

•На 28 март 2009 се проведе шестата годишна среща и общо събрание 
на Българската макроикономическа асоциация. На годишната среща бяха 
обсъдени  следните  теми:  ERM  II,  Еврозона,  Евроизация:  проблемите  и 
опциите  пред България.  България и световната финансово-икономическа 
криза – процеси и политики. В рамките на годишната среща бяха връчени 
наградите от  ежегодния  конкурс  за  студентско  есе  като  победителят  в 
конкурса  представи  есето  си  пред  членовете  на  БМА.  Общото  събрание 
одобри годишния отчет и финансовия отчет на БМА и прие 7 нови членове 
на асоциацията.  Беше избран управителен съвет в състав:  Георги Ганев, 
Калин Христов, Георги Ангелов, Петър Чобанов, Йордан Матеев. 

•Дискусия с представителя на МВФ, Recent IMF Programs in Europe - 
Tonny Lybek, 7 юли 2009 г. 

•На  9  ноември  2009  година  Българската  макроикономическа 
асоциация проведе дискусия по идеята на Илиян Михов за модифициране 
на  валутния  борд.  Дискусията  протече  според  правилото  на  Чатъм  Хаус 
(Chatham House Rule). Резюме от дискусията беше публикувано на сайта на 
БМА и привлече голям интерес.

•Лекция  на  тема  „Финансовата  криза  и  отговорът  на  Европейския 
съюз”, Томас Визер, председател на Икономическия и финансов комитет на 
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ЕС (EFC), зала № 1 на Ректората на Софийския университет, 24 ноември, 
10.00 часа. Лекцията беше организирана от СУ.

•Членовете  на  БМА  са  получили  покани  и  за  други  събития  –  като 
например семинарът по стопанска история и др.

2. Управителен съвет

•УС заседава редовно всеки месец.

•УС пререгистрира БМА в съда – промени в УС, председателя и устава

•УС съкрати длъжността секретар

•УС откри електронно банкиране на БМА

•УС откри сметка в Epay

•УС увеличи възможностите за плащане на членския внос и постигна 
75% плащане по интернет и банков път

•УС  засили  финансовата  дисциплина.  За  повече  информация  – 
финансовия отчет.

•УС одобри участието на БМА в съвместна икономическа библиотека с 
ИПИ

•УС обсъжда идеята за създаване на Комитет за датиране на бизнес 
цикъла. Обсъждането продължава.

•През  2010  година  получихме  23  есета  в  годишния  конкурс  за 
студентско есе на тема «Кой е следващия балон». Наградата беше намалена 
на 750 лева.

3. Членове

След  затягане  на  финансовата  дисциплина  от  БМА  отпаднаха  членове, 
които не са редовни в заплащането на членския си внос. Към 27 март 2010 
година има 63 членове и 16  кандидати за  членство.  Обновен списък на 
членовете ще бъде достъпен на сайта на БМА.

4. Интернет

Интернет  страницата  на  БМА  се  използва  по-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. 

Калин Христов, председател на УС на БМА
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