ОБЩИНА КРИЧИМ
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3,
Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-02-09-55
гр. Кричим, 24.02.2022 г.

ОТНОСНО: Определяне списък на длъжностите, за които се изисква достъп до
класифицирана информация, представляваща служебна тайна
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 23, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за защита
на класифицираната информация

О П Р Е Д Е Л Я М:
Списък на длъжностите в общинска администрация при община Кричим, за които се
изисква достъп до нива на класифицирана информация, представляваща служебна тайна,
както следва:
Кмет на община Кричим;
Заместник-кмет на община Кричим;
Секретар на община Кричим;
Ръководител „Звено за вътрешен одит”;
Старши специалист „Управление при ОМП”;
Главен архитект;
Секретар „МКБППМН”.
І. Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и
финансово-счетоводна дейност”:
Главен счетоводител, бюджетен;
Главен счетоводител;
Старши счетоводител;
Счетоводител;
Старши специалист „МДТ”;
Старши специалист „Човешки ресурси”;
Юрисконсулт;
Главен специалист ОбС;
Главен специалист „Канцелария на кмета”;
Специалист „Управление и контрол на отпадъците”.

ІІ. Дирекция „Устройство на територията, гражданска регистрация, местни
данъци и такси и хуманитарни дейности”:
Директор Дирекция „УТГРМДТХД”
1. Отдел „Общинска собственост, кадастър и регулация, инвестиционна дейност
и околна среда”:
Н-к отдел ОБСКРИДОС;
Главен специалист „Кадастър, регулация и вертикална планировка”;
Главен специалист „Строителство, строителен надзор и инвестиционна дейност”;
Старши специалист „Европейски проекти”;
Специалист „АТОН”;
Специалист „ИРСД”;
Специалист „Екология”;
Юрисконсулт.
2. Отдел „Местни данъци и такси, гражданска регистрация, образование,
социални и младежки дейности”:
Главен специалист „ГРАО”;
Старши специалист „АОН”;
Специалист „ОЦУИ”;
Старши инспектор „МДТ”;
Специалист „МДТ”.
Заповедта да се връчи срещу подпис на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение, както и да им се предостави моя Заповед № РД-02-09-127/23.03.2020 г. относно
обявеният списък с категориите информация, представляваща служебна тайна за сферата на
дейност на общинска администрация - Кричим.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на секретаря на община Кричим, той и
служител по сигурността на информацията.

ЗЛАТКА МАРИНОВА /П/ заличено обстоятелство по
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016
Заместник-кмет на община Кричим,
действаща като Кмет, съгласно
заповед № РД-02-09-11 от 11.01.2021 г.
на Кмета на община Кричим

