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Приложение № 1 

Списъкът на длъжностите,  

обработващи лични данни в община Николаево 

 

 
№ по 

ред 

Длъжност Име на служителя Дирекция / структура 

1. гл. специалист „Канцелария и деловодство“ Мариана Атанасова Административно, информационно и 

техническо обслужване 

2. гл. специалист „Човешки ресурси“ Бонка Павлова Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

3. гл. специалист „Касиер“ Диана Моллова Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

4. ст. експерт „Социални дейности, програми и 

проекти“ 

Илияна Кишева Общински дейности и устройство на 

територията 

5. Секретар на Община Павлина Цанева Административно, информационно и 

техническо обслужване 

6. Главен счетоводител Златко Генчев Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

7. гл. специалист „Счетоводител местни 

приходи“ 

Пенка Желева Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

8. гл. специалист „Земеделие, екология, 

озеленяване, чистота“ 

Мариана Драгнева Общински дейности и устройство на 

територията 

9. ст. експерт „Образование, здравеопазване, 

култура и спорт“ 

Пенка Генчева Общински дейности и устройство на 

територията 

10. мл. експерт „ОМП, защита на населението и 

сигурност на информацията“ 

Стайко Петков Общински дейности и устройство на 

територията 

11. ст. експерт „Инвестиции и обществени 

поръчки“ 

инж. Веселина Василева-Иванова Общински дейности и устройство на 

територията 

12. мл. експерт „Общинска собственост и 

икономически дейности“ 

Анелия Георгиева Общински дейности и устройство на 

територията 
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13. тенх. сътрудник ОбС и секретар на 

МКБППМН 

Любка Балканска Административно, информационно и 

техническо обслужване 

14. Директор дирекция „Финансово-счетоводни 

дейности и местни приходи“ 

Диана Петкова Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

15. гл. специалист „Касиер местни приходи“ Донка Стоянова Финансово-счетоводни дейности и 

местни приходи 

16. мл. експерт „ГРАО“ Тодорка Ганчева Административно, информационно и 

техническо обслужване 

17. гл. специалист „Строителство, кадастър и 

регулация“ 

Живка Попова Общински дейности и устройство на 

територията 

18. Главен архитект арх. Доротея Христова 

 

Общински дейности и устройство на 

територията 

19. ст. специалист  

„Административно обслужване - кметство 

Пенка Кехайова Административно, информационно и 

техническо обслужване 

20. ст. специалист  

„Административно обслужване - кметство 

Любомира Славова Административно, информационно и 

техническо обслужване 

21. ст. специалист  

„Административно обслужване - кметство 

Станимира Крачанова Административно, информационно и 

техническо обслужване 

22. изпълнител „Домакин и архив“ Нели Георгиева Административно, информационно и 

техническо обслужване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


