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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА  

Българската Макроикономическа Асоциация 

за 2011 г. 

 

 

До членовете на Българска макроикономическа асоциация 

 

1. Събития 

През 2011 година БМА проведе следните събития: 

● На 24 януари 2011 г. БМА организира изследователски семинар. 

Презентации направиха Петър Чобанов: Интеграция на паричните пазари и 

динамика на CDS спредовете в новите страни членки на ЕС и Георги Ганев: Ползи 

и разходи от приемането на еврото в България. Презентациите и изследванията са 

достъпни на интернет страницата на БМА: http://www.bma-bg.org/bg/news/seminar-

jan2011 

 

● На 9 април 2011 г. БМА организира годишна конференция с три 

презентации и дискусия - Петър Станков: "Дерегулиране, икономически растеж и 

ускоряване на растежа"; Георги Ганев: "Датиране на бизнес цикъла в България"; 

Десислава Николова: "Валутният курс на лева и конкурентоспособността на 

българската икономика". В рамките на годишната среща беше връчена наградата от 

ежегодния конкурс за студентско есе като победителят в конкурса представи есето 

си пред членовете на БМА. Презентациите са достъпни на интернет страницата на 

БМА: http://www.bma-bg.org/bg/announcements/annual-conference-2011 

 

● На 9 април 2011 г. беше проведено и годишното общо събрание на БМА. То 

одобри годишния отчет 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 - обновеният списък на членовете е достъпен тук. Общото събрание обсъди 

и одобри предложение за създаване на Комитет за датиране на бизнес цикъла. 

http://www.bma-bg.org/bg/news/seminar-jan2011
http://www.bma-bg.org/bg/news/seminar-jan2011
http://www.bma-bg.org/bg/announcements/annual-conference-2011
http://www.bma-bg.org/bg/gov-members
http://www.bma-bg.org/bg/gov-members
http://www.bma-bg.org/bg/members/members
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Годишният отчет и финансовият отчет са достъпни на страницата на БМА: 

http://www.bma-bg.org/bg/announcements/annual-conference-2011 

 

● На 19 юли 2011 г. БМА организира дискусия на тема Гръцката криза: 

историческа перспектива. Основната презентация изнесе Румен Аврамов от ЦЛС. 

Дискутант беше Калин Христов от БНБ. Презентацията е достъпна на интернет 

страницата на БМА: http://www.bma-bg.org/bg/news/discussion-Greece 
 

● Поредица от седем семинара за журналисти в рамките на Клуба на 

икономическите журналисти към БМА и ИПИ, подкрепен от Фондация Америка за 

България: 

 "Икономически поглед върху публичните политики" - 21 февруари 2011 г. 

 "Данъчна политика" - 19 април 2011 г. 

 "Социална политика" - 17 май 2011 г. 

 "Пенсионната система – икономически измерения, устойчивост и адекватност, 

дебатът и дългосрочната перспектива" - 21 юни 2011 г. 

 "Икономика на здравеопазването" - 27 септември 2011 г. 

 "Образование и просперитет" - 18 октомври 2011 г. 

 "България и еврото" - 24 ноември 2011 г. 

Презентациите са качени на http://ime.bg/bg/articles/klub-na-ikonomieskite-jurnalisti/ 

 

 

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

 

● На 11 ноември 2011 година Икономическата библиотека на ИПИ и БМА 

организира среща-дискусия с проф. Светослав Масларов, член на БМА на тема: 

"Преподаване на макроикономика на примера на международните финанси" 

 

● Лекция-дебат на тема "Валутната криза: еврото, доларът и юанът" с 

участието на проф. Паскал Сален, проф. Ксавие Рише и др., 25 март 2011 в Гранд 

хотел София 

 

● Лекция на Фабио Бертини, Università degli Studi di Firenze на тема 

Синдикализъм, корпоротивност и социална държава в епохата на фашизмите, 19 

октомври 2011 година, Център за култура и дебат Червената къща, Семинар 

Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото 
 

● Семинар на тема Големият град и стопанското развитие на Балканите: 

Загреб, Любляна и Сараево в началото на XX век, 30 ноември 2011, 17.30 ч., Център 

за култура и дебат Червената къща, Семинар Стопанска (социална) България: 

Бъдещето през културата на миналото 

 

● Brussels Economic Forum, 18 May 2011, Brussels 

 

● Откриването на нова секция „Библиотека на предприемача” в 

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, 16 ноември (сряда) 2011 г. 

 

http://www.bma-bg.org/bg/announcements/annual-conference-2011
http://www.bma-bg.org/bg/news/discussion-Greece
http://ime.bg/bg/articles/klub-na-ikonomieskite-jurnalisti/
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● Премиера на книгата „ТРАГЕДИЯТА НА ЕВРОТО” от Филип Багус с 

лектори: проф. Валери Димитров и Лъчезар Богданов, Икономическата библиотека, 

14 юли 2011 г. 

 

● Среща-дискусия на тема „ЗАЩО НОНКОНФОРМИСТКИТЕ ИДЕИ НА 

АЙН РАНД СА АКТУАЛНИ ДНЕС, ТУК И СЕГА?" ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ИДЕИТЕ, ФИЛОСОФИЯТА И КНИГИТЕ НА АЙН РАНД, ОТ ИСКРА 

АНГЕЛОВА И КАЛИН МАНОЛОВ, Икономическата библиотека на ИПИ и БМА, 

25 март 2011 г. 

 

● Среща-дискусия на тема: „АСЕН ХРИСТОФОРОВ – ИКОНОМИСТ, 

ПИСАТЕЛ, ПРЕВОДАЧ", лектор – Румен Аврамов, Икономическата библиотека, 

15 април 2011 г. 

 

● Лекция на Красен Станчев на тема „Гордън Тълок – новатор в теорията за 

обществения избор“, Икономическата библиотека, 23 февруари 2011 г. 

 

 

2. Управителен съвет 

● УС заседава редовно всеки месец. 

● УС продължи да насърчава плащането по интернет и банков път на членския 

внос 

● УС продължи да поддържа строга финансова дисциплина и реализира 

излишък на приходите над разходите. За повече информация – финансовия отчет. 

● През 2012 година бяха получени 18 есета в годишния конкурс за студентско 

есе на една от следните две теми 1. "Раждане и загиване на глобална валута" и 2. 

""Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите дрехи" (теоретична и 

емпирична обосновка на предпочитаната стратегия)". Получените есета бяха 

оценени от комисия, а победителят заедно с есетата от short-листа бяха 

публикувани на сайта на БМА: http://www.bma-bg.org/bg/announcements/essays-

r2012 

● УС прие нови членове. 

 

 

3. Членове 

През 2011 година са приети 10 нови членове на БМА, което показва интерес към 

членството в асоциацията. Събираемостта на членския внос се увеличава спрямо 

предходните години. 

 

 

4. Интернет 

Интернет страницата на БМА се използва активно през последната година. 

Публикуват се обяви за събития, както и новини за нови изследвания и книги, 

http://www.bma-bg.org/bg/announcements/essays-r2012
http://www.bma-bg.org/bg/announcements/essays-r2012
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издадени от наши членове. По имейл се изпращат покани за събития, възможности 

за работа и други неща, които представляват интерес за членовете. 

Списък с новите изследвания, публикувани на сайта на БМА: 

● Кто кого? Защо България трябва да се откаже от АЕЦ Белене 

http://www.bma-bg.org/bg/news/Belene 

 

● Бюджетно неутрална стратегия за финансиране на висшето образование 

http://www.bma-bg.org/bg/news/universities-aa 

 

Информация, изпратена до членовете на БМА: 

● Обновена страница с интернет страници и блогове на членове на БМА 

http://www.bma-bg.org/bg/personal-pages 

 

● Call for papers: Symposium on “The euro: (Greek) tragedy or Europe’s destiny? 

Economic, historical and legal perspectives on the common currency”, University 

of Bayreuth (Germany), 11 – 12 January 2012, Funded by the “Volkswagen 

Foundation” http://www.bma-bg.org/bg/news/call-for-papers 

 

 

● Нови книги в икономическата библиотека на ИПИ и БМА: 

http://library.ime.bg/books/new/ 

 

● Обява за работа за икономист в ИПИ 

 

 

 

Калин Христов, председател на УС на БМА 

19 април 2012 г. 

 

 

 

http://www.bma-bg.org/bg/news/Belene
http://www.bma-bg.org/bg/news/universities-aa
http://www.bma-bg.org/bg/personal-pages
http://www.bma-bg.org/bg/news/call-for-papers
http://library.ime.bg/books/new/

