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Лична информация  

Фамилия(и), Собствено (и) име (на)   ВАСИЛЕВ,  Андрей Андреев  

E-mail аvassilev@gmail.com  

Националност Българин 

Дата на раждане 21.12.1975 г. 

Пол Мъж  

  

Предпочитана длъжност / Сфера 
на работа 

 

Трудов стаж Над 15 години 

Дати Ноември 2003 г. – до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Началник на отдел „Макроикономически изследвания“ 

Основни дейности и отговорности Организиране и участие в изготвянето на макроикономически анализи и оценки на 
политики в областта на външната среда, платежния баланс и външноикономическата 
позиция на България, производство и реална икономика, пазар на труд, ценови процеси 
и инфлация. Организиране и участие в изготвянето на прогнози за българската 
икономика, в т. ч. реален сектор, външен сектор, публични финанси и паричен сектор. 
Организиране и участие в разработването на макроикономически модели за анализ и 
прогнозиране. 
 Изготвяне на краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози, обслужващи 

процеса на вземане на решения от ръководството на Българска народна банка (БНБ) и 
участието на БНБ в национални и международни срещи 

 Изготвяне на оценка на въздействието за ефектите от въвеждането на нова система за 
разпределение на квотите в МВФ 

 Изготвяне на методология за прогнозиране на нивото на лошите кредити като функция от 
макроикономическото състояние на страната 

 Изготвяне на анализ за факторите за скоростта на възстановяване на европейските 
икономики след кризата от 2008-2009 г. 

 Изготвяне на анализ на състоянието на фирмите и домакинствата в българската икономика 
след 2009 г. 

 Изготвяне на анализи и оценка на въздействието на кризата от 2008-2009 г. за българската 
икономика 

 Разработване на методология за оценяване на несигурността пред прогнозите за 
макроикономически показатели и представянето с ветрилообразни графики 

 Работа по изграждане на прогностичен модел на база финансово програмиране за България 
 Работа по изграждане на макроиконометричен тримесечен модел за България 
 Работа по изграждане на динамичен стохастичен модел на общо равновесие за оценка на 

ефектите от фискалната политика в България 
 Работа по изграждане на динамичен стохастичен модел на общо равновесие с банкова 

система и ефекти от макронадзорна политика за България 
 Проучване на възможностите за моделиране на макроикономически явления с помощта на 

многоагентни системи 
 Изготвяне на регулярни икономически бюлетини, полугодишен и годишен доклад на БНБ 
 Подготовка и участие в дискусиите по създаването на таблото с макроикономически 

индикатори на ЕК.  
 Подготовка и участие в дискусиите по подготовката на доклада на МВФ по член IV от 

учредителния договор на институцията и други поводи 
 Провеждане на срещи с международни организации, рейтингови агенции и инвеститори за 

макроикономическото състояние и перспективи в страната 
 Изготвяне на позиции на БНБ за различните формати на срещите на ЕК и ЕСЦБ по 

макроикономически въпроси 
 Участие от страната на БНБ в работна група 31 „Европа 2020” 
 Представител на БНБ в работната група по иконометрично моделиране към Комитета по 



 
 

парична политика в ЕСЦБ 
 Заместник-представител на БНБ в Комитета по парична политика в ЕСЦБ 
 Изготвяне на становища и коментари по различни документи на международни финансови 

институции и други. 
 Изготвяне на презентации и опорни точки за различни срещи 

Име и адрес на работодателя Българска народна банка, дирекция „Икономически изследвания и прогнози”, гр. София, 
България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Публична дейност  

Дати Ноември 2014 г. до юни 2015 г. 

Заемана длъжност или позиция Ключов експерт; изследовател 

Основни дейности и отговорности Проект „„Извършване на последваща оценка на приноса на активната политика на 
пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото 
и социалното развитие на страната за периода 2000-2011 г.“ по проект BG051PO001-6.1.11 
„Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, 
финансирани със средства от държавния бюджет” ПО ОП РЧР 
Участва в: 
 Активно подпомагане процеса на разработване модела за оценка на въздействието: 
 Разработване на теоретична рамка 
 Иконометрично моделиране на специфицираните зависимости 
 Изграждане на модела в подходяща софтуерна среда (избор на софтуерни пакети, 

писане на софтуерен код и т.н.) 
 Калибриране на модела 
 Подготовка и участие в обученията 

Име и адрес на работодателя Обединение „ЕКОРИС и партньори” 
Министерство на труда и социалната политика 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати Февруари 2013 г. – Февруари 2014 г. 

Заемана длъжност или позиция Експерт „Приложно математическо и статистическо моделиране“ по проект „Изготвяне 
на средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и 
потребностите от знания и умения в България по проект № BG 051PO001 - 6.1.09 – 0001 
„Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени 
характеристики по ОП „РЧР” с възложител Министерство на труда и социалната 
политика (МТСП) 

Основни дейности и отговорности Участие в разработване на модел за прогнозиране търсенето и предлагането на труд в 
България с прогностичен хоризонт 2014-2028 г. Изготвяне на методологии и обучителни 
материали за провеждане на специализирани обучения в областта на анализиране на 
тенденциите и прогнозиране на пазара на труда. Изготвяне на доклад, представящ 
детайлизираната методология на модела. Изготвяне на ръководство за работа с модела. 

Име и адрес на работодателя „Сигма Хет“ ООД, гр. София 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Консултантски услуги 

Дати Август 2001 г. – Ноември 2003г. 

Заемана длъжност или позиция Началник на отдел „Макроикономическо моделиране и политика ” 

Основни дейности и отговорности Организиране и участие в разработването на макроикономически анализи, секторни 
анализи и оценки на политики (в т.ч. външен сектор, реален сектор, регионални 
анализи)  и други регулярни анализи. Организиране на разработването на 
правителствени макроикономически прогнози. Организиране и участие в 
разработването на макроикономически модели за анализ и прогнозиране. 
 Изготвяне на макроикономически прогнози за целите на изготвянето на държавния 

бюджет, преговори с МВФ, подготовка на предприсъединителната икономическа 
програма за България, есенните и пролетни срещи на ЕК за изготвяне на прогнози и др. 

 Работа по създаване на прогностичен модел за българската икономика 
 Работа по създаване на специализирани инструменти за прогнозиране на 

макроикономически индикатори 
 Изготвяне на тематични икономически анализи и оценки на въздействието на 

икономически политики за българската икономика 
 Изготвяне на регулярни икономически бюлетини и анализи на българската икономика 



 
 

 Подготовка и участие в дискусиите по подготовката на доклади на МВФ по подписаните с 
България споразумения 

 Провеждане на срещи с международни организации, рейтингови агенции и инвеститори 
за макроикономическото състояние и перспективи в страната 

 Изготвяне на позиции на Р България по макроикономически въпроси за целите на 
преговорите за присъединяване към ЕС 

 Участие от страната на Агенцията за икономически анализи и прогнози в 
междуведомствени работни групи 

 Изготвяне на отговори на депутатски и други питания по икономически въпроси 
 Изготвяне на становища и коментари по различни документи на международни 

финансови институции и други 
 Изготвяне на презентации и опорни точки за различни срещи 

Име и адрес на работодателя Агенция за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите, дирекция 
„Икономически прогнози и  политика”, гр. София, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Публична дейност  

Дати 1999 – 2001 г. 

Заемана длъжност или позиция  Главен експерт (Юли 2000 – Август 2001) 
 Старши експерт (Януари 2000 - Юни 2000) 
 Специалист (Февруари 1999 – Декември 1999) 

Основни дейности и отговорности Анализ на външния сектор и макроикономическо моделиране за целите на оценяването 
на ефекти от промени в икономическата политика върху външната търговия на 
страната. Изготвяне на модели и методи за прогнозиране на външния сектор за 
българската икономика. 
 Конюнктурни анализи и поддържане на база данни за външния сектор – външна 

търговия, платежен баланс, външен дълг, международна инвестиционна позиция 
 Изготвяне на прогнози за външния сектор на българската икономика 
 Работа по макроикономически прогностичен модел за България 
 Изготвяне на становища и коментари по различни документи на международни 

финансови институции и други 
 Изготвяне на презентации и опорни точки за различни срещи 
 Анализ на развитието на външния сектор  

Име и адрес на работодателя Агенция за икономически анализи и прогнози към Министъра на финансите, гр. София, 
България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Публична дейност 

Дати Февруари 2003 г. – до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Хоноруван преподавател 

Основни дейности и отговорности Лекции по учебните дисциплини Макроикономика 1, Макроикономика 2, Пространствена 
икономика и  Иконометрия, бакалавърска програма по приложна математика и магистърска 
програма по математическо моделиране в икономиката. 

Име и адрес на работодателя Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Преподавателска дейност 

Дати Септември 2002 г. 

Заемана длъжност или позиция Консултант 

Основни дейности и отговорности Изготвяне на тематичен макроикономически анализ 

Име и адрес на работодателя „ХВБ Банк България“ ЕАД, гр. София, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова дейност 

Дати Юни 2002 г. 

Заемана длъжност или позиция Консултант 

Основни дейности и отговорности Изготвяне на тематичен макроикономически анализ 

Име и адрес на работодателя „ХВБ Банк България“ ЕАД, гр. София, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова дейност 



 
 

Дати Август 2001 г. – Август 2002 г. 

Заемана длъжност или позиция Икономически анализатор 

Основни дейности и отговорности Поддръжка на данни и изготвяне на обзори за българската икономика. Изготвяне на прогнози 
за българската икономика. 

Име и адрес на работодателя „Райфайзенбанк /България/“ АД, гр. София, България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Банкова дейност 

  

Образование и обучение  

  

Дати 2003 – 2008 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Специалност: Математическо моделиране и приложения на математика в икономиката, тема на 
дисертация: „Математически модели на икономически явления в пространството” 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика 
 

Ниво по националната класификация  Доктор 

Дати 2000 -- 2002 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистърска степен по приложна математика (специализация приложна статистика) 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика 
 

Ниво по националната класификация Магистър 

Дати 1994 -- 1999 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистърска степен по международни икономически отношения  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, България 
 

Ниво по националната класификация Магистър 

  

Дати Юни 2013 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Иконометрично моделиране 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Bank of England и Българска народна банка 
 

Дати Юли 2007 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат семинар по Формулиране и имплементация на паричната политика в 
еврозоната 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Европейска централна банка, Франкфурт 

Дати Април 2005 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Парична теория и политика 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Study Center Gerzensee към швейцарската национална банка, Герцензее 

Дати Март 2004 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Иконометрично моделиране и прогнозиране 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

IMF Institute, Вашингтон 

Дати Юли 2003 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Управление на проектния цикъл и проектния риск 



 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

ЕКОРИС и Холандски Икономически Институт, Ротердам 
 

Дати Май 2003 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Макроикономическо моделиране 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет Еразмус, Ротердам 
 

Дати Август 2001 г. – Октомври 2001 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Финансово програмиране и политика 
 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

IMF Institute,  Вашингтон 

Дати Август 2000 г. – Септември 2000 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Успешно преминат курс по Външнотърговски и валутнокурсови политики 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Joint Vienna Institute,  Виена  

Дати 1996 – 1997 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Специализация по икономика 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Duke University, NC 

Лични умения и компетенции  

Майчин (и) език (езици) Български език 

  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятелно устно 
изложение 

 

Английски език    C1  C1  C1  C1  C1 

Френски език   B2  B2  A2  A2  A2 

Руски език   B2  B2  A2  A2  A2 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

Социални умения и компетенции  Над 15 години професионален опит в изготвянето и реализирането на 
макроикономически анализи, прогнози и модели  

 14 годишен опит като началник на отдел в Агенция за икономически анализи и 
прогнози и Българска народна банка 

 Над 10 годишен опит като преподавател в Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски” 

Организационни умения и 
компетенции 

 Организация и участие в изготвянето на макроикономически анализи и прогнози 
на българската икономика за целите на ръководството на БНБ и участието на БНБ 
в национални и международни срещи, за подпомагане на бюджетната процедура 
всяка година, както и за целите на преговори с международните финансови 
институции и други при поискване 

 Експертно участие в Проект ”Изготвяне на средносрочни и дългосрочни прогнози 
за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България” 
по проект №BG051PO001-6.1.09-0001 “изграждане на система за прогнозиране на 
потребностите от работната сила с определени характеристики по ОП ”РЧР”  

 Създаване и усъвършенстване на макроикономически модели: динамични 
стохастични модели на общо равновесие, иконометрични модели за 
прогнозиране и анализ на алтернативни сценарии, специализирани инструменти 
за прогнозиране на макроикономически индикатори 

 Изготвяне на анализи по конкретни теми: в областта на реалния сектор, пазара на 
труд, ценовите процеси, международната среда, външния сектор и 



 
 

международната търговия, функционирането на банковата система, публичните 
финанси и конкретно ефектите от промени в инструментите на фискалната 
политика, секторни и регионални анализи 

 Разработване и изготвяне на периодични анализи  и обзори на българската 
икономика с обхват икономическа активност и производство, пазар на труд, 
ценови процеси и инфлация, външен сектор и международна среда, банкова 
система, публични финанси, международна търговия 

Компютърни умения и компетенции Отлична компютърна грамотност. Работа с Microsoft Windows, Microsoft Office (MS Word, MS 
Excel, Power Point), Linux, EViews, R, Matlab, LaTeX, C, Python, Visual Basic for Applications. 

Други умения и компетенции  Стипендиант на фондация “Отворено общество” през учебната 1996/1997 г. 

 


