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ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ СПИСАНИЕ 
“ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ” 

 
На 13 октомври т.г. в Европейския колеж по икономика и управление 

– Пловдив се състоя обсъждане на сп. “Икономическа мисъл” по повод 
неговия юбилей. Организатори бяха Европейският колеж, който отбеляза 
5-годишнината от създаването си, Икономическият институт на БАН и 
редакцията на списанието. 

Обсъждането се ръководи от директора на колежа проф. д-р 
Мариана Михайлова и директора на Икономическия институт на БАН ст. н. 
с. д-р Митко Димитров, които изразиха увереност, че то ще бъде 
конструктивно и ползотворно.  

На срещата присъстваха представители на: Европейския колеж по 
икономика и управление, ръководството на Българска академия на 
науките, Университета за национално и световно стопанство, Стопанска 
академия “Д. А. Ценов”-Свищов, Икономическия университет - Варна, СУ 
“Климент Охридски”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, 
Югозападния университет – Благоевград, Съюза на икономистите в 
България, медии и др. 

Приветствия и адреси до редакцията на сп. “Икономическа мисъл” 
поднесоха: научният секретар на БАН чл.-кор. проф. Атанас Атанасов; 
председателят на Общото събрание на УНСС проф. д-р Благой Колев от 
името на ректора проф. д-р Борислав Борисов; ректорът на СА “Д. А. 
Ценов”-Свищов доц. Нено Павлов; председателят на Съюза на 
икономистите в България проф. д-р ик. н. Делчо Порязов, представители 
на икономически издания и вестници и директорът на ЕКИУ проф. 
Мариана Михайлова. 

Направено беше предложение от преподаватели и студенти в 
Европейския колеж по икономика и управление, Пловдив - читатели на 
списанието: “…Новият век поставя нови задачи пред икономическата 
наука, произтичащи от предизвикателствата на глобализацията на 
икономическите процеси. Пред българската икономическа наука се 
изправя предизвикателството да участва в решаването на много по-
сложните проблеми на успешното и хармонично съчетаване на две 
тенденции – европеизация и глобализация на тези процеси. От това 
зависи настоящето и бъдещето на страната. Разкриването, анализира-
нето, осмислянето и решаването на тези проблеми е една от основните 
задачи на световната, европейската и българската икономическата мисъл 
и теория през XXI век. В този контекст може да бъде насочена новата 
тематична ангажираност на списанието. 

Друга насока за издигане на академичното ниво на списанието 
според нас е отразяването в него на теоретичното преосмисляне на 
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новите обстоятелства, свързани с прехода от индустриалното към новото 
информационно общество. Новото общество се характеризира с нова 
икономика на знанията и уменията, с нови, различни от познатите и 
изучени икономически и социални отношения, които трябва да бъдат 
разкрити и обяснени. 

Дискутирането на страниците на списанието на “европеизацията“ на 
българската икономика е подходяща насока за развитие на списанието, 
което ще помогне за преодоляване на безкритичното мислене, че 
еврочленството осигурява автоматично и задълго икономически растеж и 
повдига благосъстоянието на населението. По тази тема биха могли да 
бъдат включени въпроси, свързани с: 

• границите на растежа, които членството в ЕС може да създаде, и 
необходимостта от търсене на собствена политика и собствени решения; 

• ролята на финансовата и паричната стабилност за икономическия 
растеж и влиянието върху тези процеси на по-ранното или по-късното 
въвеждане на еврото. 

Пожелаваме на списанието творческо дълголетие и ползотворно 
сътрудничество с общността на учените и специалистите-икономисти за 
прогреса на икономическата наука.” 

Доклад за развитието на сп. ”Икономическа мисъл”, насочеността и 
основното тематично съдържание на публикуваното изнесе неговият 
главен редактор проф. д-р ик. н. Александър Димитров. 

След доклада отношение относно дейността на списанието взеха 
проф. д-р ик. н. Гарабед Минасян  (ИИ на БАН), доц. д-р Васил Сивов            
(в. “Икономически живот”), проф. д-р ик. н. Атанас Леонидов (бивш главен 
редактор на списанието), доц. д-р ик. н. Румен Гечев (УНСС), ст. н. с. д-р 
Васил Цанов (ИИ БАН), Боян Славенков (ЕКИУ), проф. Димитър 
Димитров (СУ “Климент Охридски”), проф. д-р ик. н. Делчо Порязов и др. 

По повод 50-годишнината на сп. “Икономическа мисъл” на 14 
октомври се проведе кръгла маса на тема “Предизвикателствата пред 
икономическата мисъл през новия век”. 

В този брой, който е посветен на юбилея, публикуваме доклада на 
главния редактор на списанието, докладите на членовете на редколегията 
по темата от кръглата маса и изказванията на участниците в нея (тези, 
които са представени в редакцията). 

Ръководството на Икономическия институт на БАН и редакцията на 
сп. “Икономическа мисъл” изказват искрена благодарност на директорката 
на Европейския колеж по икономика и управление проф. д-р Мариана 
Михайлова за любезното домакинство и перфектната организация на 
мероприятието. 


