
ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Ежегодно разработва и представя актуализиран вариант и отчети за 

изпълнението на Националната програма за реформи на Република България в 

приложение на стратегията „Европа 2020”; 

2. Осъществява текущо наблюдение и анализ на изпълнението на мерките и 

действията в Националната програма за реформи в съответствие със стратегията 

„Европа 2020”; 

3. Координира работата във връзка с оценката на Националната програма за 

реформи и изготвя българската позиция относно заключенията на Съвета, включващи 

препоръки към България за по-добро прилагане на Интегрираните насоки по 

отношение на структурните политики и за предотвратяване и коригиране на 

макроикономическите дисбаланси в съответствие с прилагането на Регламент (ЕС) № 

1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно 

предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси; 

4. Следи за прилагането на Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и 

коригирането на макроикономическите дисбаланси. 

5. Осъществява предварителни проучвания относно нагласите и позициите на 

останалите държави-членки на Европейския съюз по чувствителни за страната ни теми 

в областта на структурните реформи, свързани с изпълнението на стратегията „Европа 

2020” с цел намиране на общи интереси и по-успешно прокарване на националните 

интереси; 

6. Изготвя, въз основа на систематизирана база данни с информация за 

икономическото развитие и структурните политики на държавите-членки на 

Европейския съюз, предложения за политики и мерки, които да бъдат включени в 

Националната програма за реформи; 

7. Координира и отговаря за изготвяне на позициите, подготовката и 

съгласуването на документите по дневния ред за заседанията на Комитета за 

икономическа политика и в създадените към него работни групи; 

8. Участва във формулирането на позиции по компетентност за заседанията на 

Европейския съвет, както и за заседанията на работни групи и други формирования към 

работните органи на Съвета на Европейския съюз, занимаващи се приложението на 

стратегията „Европа 2020”; 

9. Осъществява текущо наблюдение на промените в законодателството на 

Европейския съюз, изготвя становища и участва в разработването на проекти на 

нормативни актове, с които се въвежда правото на Европейската общност, в рамките на 

своята компетентност; 

10. Участва в заседанията на работни групи и други формирования към работните 

органи на Съвета на Европейския съюз, занимаващи се с прилагането на стратегията 

„Европа 2020”, както и в двустранни срещи по горните теми. 

 


