
Обществена дейност 

Стефан Стоев 
Д-р Стефан Стоев е икономист и филолог по образование и 

филантроп по убеждение. Той е доктор на икономическите науки и 

магистър по международни финанси и международни икономически 

отношения. Автор е на редица академични и неакадемични статии и е 

организатор на многобройни международни културни събития. Има 
дългогодишен международен опит като 
консултант. През 2004/2005 год. Стоев става 
представител на Република Австрия в проекта 
Геденкдинст към Научно-изследователския 
институт на Американския музей на Холокоста 
във Вашингтон, САЩ. След това е избран в 
управителния съвет на австрийската 
неправителствена организация Геденкдинст. В 
момента Стоев е финансов ръководител на 
международен производствен концерн. Приема 
социалния ангажимент като свое обществено 
задължение, за което се стреми да допренесе по 
всякакъв начин, успоредно с професионалните 
си ангажименти в ежедневието. 
Стоев е основател и председател на културното сдружение „Идейно 

общество” IDEA Society), което се намира във Виена. Това 

е некомерсиална културна организация, работеща за обединяването 

на световните дейци на културата  в целия свят. Целта на IDEA 

Society е да се постигне толерантно и хармонично сътрудничество на народите и културата в целия свят чрез разширяване на 

международния и културен обмен и така да се подобри  разбирането на различните култури. 

В продължение на четири години, Стефан Стоев изгражда „Международната колекция Pangaea”, чиято тема е „Нашето общество днес и 

утре”. С поредицата от културни събития, които организира, той подкрепя и развитието на модерното българско изкуство в световен 

мащаб. Към инициативата Pangaea се присъединиха както голям брой български художници, певци, скулптори, фотографи и актьори, 

така и техни колеги от целия свят... 

Участвате в журито на Международния художествен конкурс за младежи „Изкуство за мир” (Art For Peace 2012), организиран от 

Службата по въпросите на разоръжаването към ООН (United Nations Office for Disarmament Affairs) и Harmony for Peace Foundation. 

Всичко започва с желанието му да подкрепи програмата за развитие и закрила на децата на УНИЦЕФ. През пролетта на 2008 г. 

представя на УНИЦЕФ една кратка концепция с творческа и благотворителна цел -„Пангея” . Предлага тема „Нашето общество днес 

и утре” , медия живопис. Още през първата година сключва партньорства с културни дружества от различните краища на света и 

заедно с тях да популяризира „Пангея”  на регионално ниво. 

Първият голям отзив идва от Индия, после от САЩ, Бразилия и в един момент се отключи лавинен ефект. Днес международния успех на 

инициативата е много голям.  

През 2012 г. получава награда за принос в развитието на българо-австрийските културни връзки. 
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