
№ Ведомство Име Административно звено Служебен 

телефон

e-mail

1 Министерски съвет Мария Лозанова Дирекция "Бюджет и финанси" 02/9402836 m.lozanova@government.bg

2 Министерство на финансите Виолета Андонова Дирекция "Финанси и управление на 

собствеността"

02/98592609 v.andonova@minfin.bg

3 Българска народна банка Мирослав Златев Дирекция "Международни отношения" 01/91451949 zlatev.m@bnbank.org

4 Министерство на икономиката, 

енергетиката

Десислава Виденова Дирекция "Финанси и управление на 

собствеността"

02/9407876 d.videnova@mee.government.bg

5 Министерство на външните работи Калин Кунчев Дирекция "Бюджет и финанси" 02/9482698 kakunchev@abv.bg

6 Министерство на вътрешните работи Емилия Найденова Дирекция ,,Планиране и управление на 

бюджета"

02/9822886 smvelkova.80@mvr.bg

7 Министерство на правосъдието Татяна Лазева Дирекция ,,Финанси и Бюджет" 02/9237434 t_lazeva@justice.government.bg

8 Министерство на регионалното 

развитие

Емилия Митова Дирекция "Финанси" 02/940 5270 emitova@mrrb.government.bg

9 Министерство на здравеопазването Яни Нинков Дирекция ,,Счетоводство и финанси " 02/9301408 jninkov@mh.government.bg

10 Министерство на околната среда и 

водите

Владимир Величков Дирекция "Бюджет, финанси и 

счетоводство"

02/9406360 khristova@moew.government.bg
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11 Министерство на труда и социалната 

политика

Валерия Панайотова Дирекция ,, Бюджет и финанси " 02/8119425 v.panayotova@mlsp.bg

12 Министерство на отбраната Слава Чорукова Дирекция "Финанси" 02/9220246 s.anastasova@mod.bg

13 Министерство на образованието и 

науката

Гергана Минчева  Дирекция "Стопански и счетоводни 

дейности"

02/9217767 e.nikolova@mon.bg

14 Министерство на културата Аксения Бонева Дирекция "Нематериално културно 

наследство"

02/29400978 axenia.boneva@mc.government.bg

15 Министерство на земеделието и 

храните

Росица Владкова Дирекция ,,Европейска координация и 

международни отношения "

02/98511356 rvladkova@mzh.government.bg

16 Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията

Надя Захариева Дирекция "Финанси" 02/9409578 nzaharieva@mtitc.government.bg

17 Министерство на младежта и спорта Ефтимка Чапкънова Дирекция ,,Международна дейност" 02/9300706 eftimka.chapkanova@mpes.government.bg

18 Министерство на инвестиционното 

проектиране

Румен Павлов Дирекция "Финанси и управление на 

собствеността"

02/9046834 rpavlov@mip.government.bg

19 Държавна агенция "Национална 

сигурност"

Нина Берова Дирекция "Финансово-стопанска и 

управление на собствеността"

02/8147719 lilia.petrova@dans.bg

20 Комисия за финансов надзор Маринела Неделчева - 

Христова

Дирекция "Финансово - стопански 

дейности"

02/9404695 vasileva_m@fsc.bg

21 Комисия за защита на личните данни Румяна Терзийска Дирекция "Управление на ресурсите и 

административно обслужване"

02/9153532 rterziyska@cpdp.bg

22 Комисия за защита от 

дискриминация

Мустафа Занков Дирекция "Финансово-стопански 

дейности и управление на 

собствеността"

02/8073025 m.zankov@kzd.bg
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23 Национален статистически институт Нина Киселкова Дирекция „Статистическа и ИТ 

инфраструктура, координация и 

международни дейности”

02/9857615 nkisselkova@nsi.bg

24 Комисия за защита на конкуренцията Милена Казакова Дирекция ,,Правни анализи и политика 

на конкуренцията "

02/9356170 mkazakova@cpc.bg

25 Комисия за регулиране на 

съобщенията

Соня Йорданова Дирекция "Финансово стопанско 

обслужване и управление на човешките 

ресурси"

02/9492662 syordanova@crc.bg

26 Държавна комисия за енергийно и 

водно регулиране

Ива Георгиева Дирекция "Регулаторна политика и 

международни дейности" 

02/9359660 igeorgieva@dker.bg

27 Държавна комисия по сигурността 

на информацията

Румяна Петрова Дирекция "Финансово-стопански 

дейности, управление на собствеността 

и човешки ресурси"

02/9333615 dksi@government.bg

28 Държавна агенция "Държавен резерв 

и военновременни запаси"

Стефка Вълева Дирекция "Административно-правно 

обслужване и европейска 

координация"

02/9210300 s.veleva@statereserve.bg

29 Държавна агенция за бежанците Яна Цомпова Дирекция"Финансово-счетоводни 

дейности"

02/8181223 y.tsompova@saref.government.bg

30 Комисия за публичен надзор над 

регистрираните одитори

Ивелина Славова Дирекция "Обща администрация" 02/4897263 i.slavova@cposa.bg

Централно координиращо звено - Дирекция "Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите

лице за контакт Мими Балевска, тел. 9859 2166, e-mail: m.balevska@minfin.bg
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