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ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЛЯТНАТА СТУДЕНТСКА 

ПРАКТИКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ - 2015 г. 

 

I. Дирекция „Бюджет” 

1. Отдел „Бюджетна методология” 

1. Гергана Пламенова Бонева - за периода от 13.07. – 14.08.2015 г.  

2. Билян Ботев Кирилов - за периода от 13.07. – 14.08.2015 г. 

 

2. Отдел „Микроикономически анализи” 

1. Мартин Красимиров Лазов - за периода 03.08. – 31.08.2015 г. 

 

II. Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” 

1. Отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност” 

1. Иван Вихренов Генчев - за периода от 10.08. – 28.08.2015 г.  

2. Любослав Димитров Митковски - за периода 10.08. – 28.08.2015 г. 

 

2. Отдел „Емисии” 

1. Камелия Георгиева Георгиева - за периода от 29.07. – 25.08.2015 г. 

 

III. Дирекция „Национален фонд” 

1. Отдел „Сертификация и финансово управление на Европейския социален фонд” 

1. Боримир Славов Тотев - за периода от 03.08. – 31.08.2015 г. 

 

2. Отдел „Сертификация и финансово управление на Европейския фонд за 

регионално развитие” 

1. Магдалена Валентинова Иванова - за периода 03.08. – 31.08.2015 г.  

 

3 . Отдел „Счетоводна отчетност” 

1. Петър Стефанов Рангелов - за периода 01.07. – 31.07.2015 г.  

 

IV. Дирекция „Икономическа и финансова политика” 

1. Отдел „Макроикономическо и фискално управление в ЕС” 

1. Мина Радкова Славкова - за периода 03.08. – 31.08.2015 г. 

 

2. Отдел „Бюджет на ЕС” 

1. Иван Георгиев Минков - за периода 01.07. – 31.07.2015 г.  

2. Борислав Иванов Иванов - за периода 01.07. – 31.07.2015 г. 

 

3. Отдел „Институционално-правен” 

1. Йоанна Бисерова Йорданова - за периода 01.07. – 31.07.2015 г. 

2. Яница Цветомирова Цонева - за периода 09.07. – 09.09.2015 г. 

3. Лидия Стефанова Кирилова - за периода 03.08. – 31.08.2015 г. 

 

4. Отдел „Макроикономически анализи и прогнози” 

1. Иван Тилов Дамгов - за периода 01.07. – 31.07.2015 г.  

2. Виктория Стоянова Гочева - за периода 04.08. – 31.08.2015 г. 

 

5. Отдел „Национални стратегии и програми за развитие” 

1. Преслава Радостинова Петрова - за периода 03.08. – 31.08.2015 г.  
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V. Дирекция „Правна” 

1. Отдел „Нормативни актове” 

1. Кристиана Стоянова Добрева - за периода от 13.07. – 31.07.2015 г. 

2. Евелина Василена Пламенова Георгиева - за периода от 03.08. – 21.08.2015 г. 

 

 

Горепосочените кандидати следва да се явят в 09:30 часа на деня, определен за 

начало на стажа на входа на Министерството на финансите откъм ул. “Георги 

Бенковски” и да си носят лична карта и документ за удостоверяване на активни 

студентски права (уверение от ВУЗ – за студенти, учащи в български университети; 

копие на студентска лична карта, академична справка или уведомително писмо от 

съответния ВУЗ - за студенти, учащи във висши учебни заведения в чужбина). 

В случаите когато, въпреки изразеното потвърждение за провеждане на стаж, 

одобрените кандидати не могат да се включат в стажантската практика в посочените по-

горе дирекции/отдели и периоди, те следва да уведомят своевременно, преди 

стартирането на стажа, г-жа Стефка Колимечкова по електронна поща на адрес: 

s.kolimechkova@minfin.bg 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Стефка 

Колимечкова, главен експерт в отдел „Подбор, атестиране и обучение”, дирекция 

„Човешки ресурси и административно обслужване” на телефон 9859 2650 или на e-mail: 

s.kolimechkova@minfin.bg  
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