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ЗАПОВЕД 

3 -l9 ~(5~//5. 0~ .  2021 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастьра и имотния регисrьр, чл. 35, ал. 4 от 

Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и 

кадастралните регистри и Заповед № 142 от 05.02.2021 г. на кмета на община Велинград, 

област Пазарджик (наш рег. № 09-3(22) от 09.02.2021 г. 

ИЗМЕИЯМ И ДОПЪЛВАМ 

Моя Заповед № РД-13-197-27.07.2018 г., изменена със Заповед № № РД-13-197(1)- 

08.10.2019 г., РД-13-197(2)-04.02.2020 г., РД-13-197(3)-13-07-2020 г., РД-13-197(4) от 

30.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастьр (АГКК) както следва: 

§ 1. В т. 1, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Думите „Петьр Илиев Шаламанов - гл. спецналист в отдел ТСУ" се заличават; 

2. Точка 1 се допълва с още едно лице, а именно: 

Мария Иванова Тасева - гл. специалист в отдел ТСУ. 

§ 2. да се прекрати достьпа на Петьр Илиев Шаламанов до Кадастрално- 

административната информационна система на АГКК (КАИС). 

§ З. да се осигури достьп с необходимите права на Мария Иванова Тасева - гл. 

специалист в отдел ТСУ до КАИС. 

Заповедта да се сведе до знанието на Мария Иванова Тасева, на кмета на Община 

Велинград, на началника на СГКК - Пазарджик, на директора на дирекция 

„Административно-правно и финансово обслужване", АГКК, на директора на дирекция 

„Информационни технологии и пространствени данни", АГКК, за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде поставена на 

видно място в сградите на: СГКК - Пазарджик и Община Велинград. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - 

Пазарджик. 
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