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-~ /  (?. ]'/ .  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 писм0 изх. №ОА-6849/15.12.2020 г. на кмета на 

Община Панагюрище, област Пазарджик 

НАРЕЖДАМ: 

1. ОправОмОщавам следните служители на Община Панагюрище, област 

Пазарджик: 

Никола Панчов Бояджиев - началник отдел, отдел ТСУ; 

Николина Димитрова Иванова - ст. експерт „Кадасrьр и регулация", отдел 

ТСУ; 

Пепа Георгиева Делийска - ст. експерт АУТТА, отдел ТСУ; 

Валентина Стоянова Рогачева - мл. експерт ТСУ, отдел ТСУ; 

Йван Тодоров Баров - ст. експерт „Общинска сОбственост", отдел УОССД; 

Петьр Стоянов Петров - гл. експерт „Земи, вОди и гори", отдел УОССД; 

к0ито да извършват дейностите посочени в чл. 1 от СпОразумение №КД-3-1 от 

11.01.2021 г., сключено между Агенция по геодезия, картОграфия и кадастьр (АГКК) и 

община Панагюрище, област Пазарджик, на територията на Община Панагюрище - 

урбанизирана и неурбанизирана, за която има ОдОбрени кадастрална карта и 

кадастрални регистри. 

2. На лицата п0 т. 1 да се осигури дОстьп с не0бхОдимите права д0 

административната информационна система на кадастьра и да се предостави печат на 

Служба п0 геодезия, картография и кадастьр (СГКК) - Пазарджик. 

Заповедта да се сведе до знанието на посочените по-горе лица, на ,к~ёта' т~а 

Община Панагюрище, на началника на СГКК - Пазарджик, на директор~~ нГа дирекция J 



„Административно-правно и финансово обслужване” - АГКК, на директора на 

дирекция „Информационни технологии и пространствени данни" - АГКК и на 

служителя по сигурностга на информацията - 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 Панагюрище. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - 

Пазарджик. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕИ ДИРЕКТОР: ~ 
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