
№ Ведомство Име Административно звено Служебен 

телефон

e-mail

1 Министерски съвет Нели Стоянова  Дирекция "Бюджет и финанси" 02/9402939 nstoyanova@government.bg

2 Министерство на финансите Явор Тихов Дирекция "Финанси и управление на 

собствеността"

02/98592605 y.tihov@minfin.bg

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

4 Министерство на икономиката Стефка Анева Дирекция "Финанси и управление на 

собствеността"

02/9407891 s.aneva@mi.government.bg

5 Министерство на външните работи Калин Кунчев Дирекция "Бюджет и финанси" 02/9482698 Kalin.KUNCHEV@mfa.bg

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

бюджета"

02/9822886 enajdenova.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 и благоустройството

Емилия Митова Дирекция "Финансово-стопански 

дейности"

02/940 5228 emitova@mrrb.government.bg

9 Министерство на здравеопазването Яни Нинков, Венера Каменова 

9301404 

vkamenova@mh.government.bg

Дирекция ,,Счетоводство и финанси " 02/9301411, 

9301408

jninkov@mh.government.bg

10 Министерство на околната среда и 

водите

Кристина  Христова Дирекция "Финансово управление" 02/9406360 khristova@moew.government.bg

С П И С Ъ К

на координиращите служители по отчитане на пътните разходи за участие в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС за 2016 г.
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11 Министерство на труда и социалната 

политика

Емилия Стойкова Дирекция ,, финанси и управление " 02/8119414 emiliya.stoykova@mlsp.government.bg

12 Министерство на отбраната Светлана Анастасова Дирекция "Финанси" 02/9220244 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 "Международни и 

регионални дейности"

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

15 Министерство на земеделието и 

храните

Росица Владкова Дирекция ,,Европейска координация и 

международни отношения "

02/98511359 rvladkova@mzh.government.bg

16 Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията

Ирена Лозанова Дирекция "Финанси" 02/9409580 ilozanova@mtitc.government.bg

17 Министерство на младежта и спорта Ефтимка Чапкънова Дирекция ,,Европейски програми, 

проекти и международно 

сътрудничество"

02/9300706 eftimka.chapkanova@mpes.government.

bg

18 Държавна агенция "Национална 

сигурност"

Нина Берова - Лилия Петрова Дирекция "Финансово-стопанска и 

управление на собствеността"

02/8147719 lilia.petrova@dans.bg

19 Комисия за финансов надзор Маринела Неделчева - 

Христова

Дирекция "Финансово - стопански 

дейности"

02/9404695 vasileva_m@fsc.bg

20 Комисия за защита на личните 

данни;

Румяна Терзийска Дирекция "Управление на ресурсите и 

административно-правно обслужване"

02/9153532 rterziyska@cpdp.bg

21 Комисия за защита от 

дискриминация

Дирекция "Финансово-стопански 

дейности и управление на 

собствеността" - не

02/8073025 m.zankov@kzd.bg

22 Национален статистически институт Доротея Дичева Дирекция „Обща администрация” 02 / 9857 212 DDicheva@nsi.bg
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23 Комисия за защита на 

конкуренцията

Кристина Станчева Дирекция ,,Финансово-

административни и международни 

дейности"

02/9356180 kstancheva@cpc.bg

24 Комисия за регулиране на 

съобщенията

Соня Йорданова Дирекция "Финансово и 

административно обслужване"

02/9492756 syordanova@crc.bg

25 Държавна комисия за енергийно и 

водно регулиране

Ива Георгиева Дирекция "Регулаторна политика и 

международни дейности" 

02/9359660 igeorgieva@dker.bg

26 Държавна комисия по сигурността 

на информацията

Румяна Петрова Дирекция "Финансово-стопански 

дейности, управление на собствеността 

и човешки ресурси"

02/9333615 dksi@government.bg

27 Държавна агенция "Държавен резерв 

и военновременни запаси"

Стефка Вълева Дирекция "Административно-правно 

обслужване и европейска 

координация" 

02/9210300 s.valeva@statereserve.bg

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

дейности"

02/8080948 Yana.Tsompova@saref.government.bg

29 Комисия за публичен надзор над 

регистрираните одитори

Соня Стоянова Дирекция "Обща администрация" 

office@cposa.bg  

02/4897260 s.stoianova@cposa.bg

30 Министерство на енергетиката  Светла Марчева дирекция "Финанси, управление на 

собствеността, информационно и 

комуникационно обслужванe"

02/92 63 267 s.marcheva@me.government.bg

31 Национална агенция по приходите Даниела Филипова Дирекция Бюджет и финанси 02/98593582 d.filipova@nra.bg

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

лице за контакт: Вергиния Генова, тел. 02 9859 2176, e-mail: v.genova@minfin.bg
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