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ЗАПОВЕД 

 2020 г. 

На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадасrьра 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. № 24-03-36/14.09.2020 г. на кмета на 

Община Съединение, област Пловдив 

НАРЕЖДАМ: 

1. ОправомОщавам следните служители на община Съединение, област Пловдив: 

Даниела Николова Влашка - Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСJТJ[; 

Златка Атанасова Йончева - Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСДД; 

Ваия Красимирова Маичева - Гл. експерт в дирекция ТСПГСЕУСДД; 

инж. Христо Величков Гладийски - Гл. специалист в дирекция ТСПГСЕУСJ[Jj; 

инж. Димитьр Генчев Арнаудов - Експерт геодезист; 

които да извършват дейностите посочени в чл. 1 от Споразумение № КД-3-.~?? 

от 25 ~q  2020 г., сключен0 между Агенция по ге0дезия, картография и кадасrьр 

(АГКК) и община Съединение, на територията на Община Съединение - урбанизирана 

и неурбанизирана, за коят0 има одОбрени кадастрална карта и кадастрални регистри. 

2. На лицата по т. 1 да се осигури достъп с необхОдимите права до 

административната информаци0нна система на кадасrьра и да се предостави печат на 

Служба по геодезия, картОграфия и кадасrьр (СГКК) - Пловдив. 

Заповедта да се сведе до знаниет0 на посочените по-горе лица, на кмета на 

Община Съединение, област Пловдив, на началника на СГКК - Пловдив, на директора 

на дирекция „А,дминистративно-правно и финансово обслужване" - АГКК, на 

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

и на служителя по сигурносrта 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 - Пловдив и Община Съединение, област 

Пловдив. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на СГКК - 

Пловдив.
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