
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Анализира текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни 

макроикономически показатели, а именно: 

a. брутен вътрешен продукт и неговите компоненти; 

b. краткосрочни показатели за икономическа активност - индустриално 

производство и оборот, търговия, показателите на бизнес и потребителско доверие; 

c. пазар на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите политики; 

d. доходи, потребление и спестявания на домакинствата; 

e. структура и изменение на цените; 

f. парично предлагане и търсене, финансов сектор; 

g. платежен баланс, външна търговия, международна инвестиционна позиция и 

външна задлъжнялост на страната; 

h. капиталови и други финансови потоци към и от страната, в т.ч. инвестиции; 

i. приходи, разходи и финансиране на бюджета; държавен дълг. 

2. Изготвя макроикономически анализи по тематични направления: 

a. Текуща стопанска конюнктура; 

b. Пазар на труда; 

c. Реален и финансов сектор; 

d. Публични финанси; 

e. Здравеопазване; 

f. Пенсионна система; 

g. Социална политика. 

3. Участва в заседанията на работните групи към Комитета за икономическа 

политика, както и при формулирането на позиции и становище в рамките на своята 

компетентност. 

4. Разработва прогнози за развитието на ключови макроикономически 

показатели, които се използват като рамка за стратегически документи на 

правителството, в т.ч. макроикономическата рамка на бюджета на Р България, както и в 

комуникацията с международни и други институции. 

5. Изготвя оценка за въздействието на данъчната политика и политиката на 

разходите в бюджетния сектор върху развитието на националната икономика.  

6. Изготвя оценки за спазването на средносрочната бюджетна цел на страната 

като анализира и прогнозира динамиката на бюджетни и макроикономически 

индикатори заложени в Регламент 1466/1997. 

7. Проследява промените във външната среда и икономическата политика и 

оценява влиянието им върху българската икономика, като: 

a. анализира различните варианти на макроикономически политики за 

постигане на дългосрочен балансиран икономически растеж; 



b. прави оценка на рисковете, свързани с изпълнението на бюджета и рамката 

за средносрочно планиране на публичните финанси и политики, произтичащи от 

промени във външната среда или институционалната рамка; 

c. анализира и оценява ефекти от промени в икономическата политика.  

8. Изгражда и усъвършенства модели за анализ и прогнозиране на 

икономическото развитие на страната.  

9. Изготвя периодични публикации за развитието на българската икономика, 

както и икономически изследвания.  

10. Обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с 

изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната. 

 


