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ЗАПОВЕД

№ РД-13-41(4)J.! .07.2020 г.
На оснОвание чл. 55, ал. 9 От 3акона за кадасrьра и имотния регисrьр (ЗКИР)
и чл. 30, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 Октомври 2016 г. за предоставяне на
услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4 от
2016 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 от 3КИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4,
ал. 1, т. 6 и ал. 3 от Устр0йствения правилник на Агенцията п0 ге0дезия, картография
и кадасrьр /АГКК/ и във връзка с пОдОбряване административнОто Обслужване,

НАРЕЖДАМ:
ДОпълвам

ПрилОжение

към

3апОвед

№

РД-13-41/08.02.2018г.

на

Изпълнителния директОр на АГКК със следните служители, а именн0:
ОСЗ Сливница
Светлана Михайлова Тинчева - мл. експерт;
Ивайл0 ЛюбомирОв ЕленкОв - гл. специалист;
3аличавам от ПрилОжение към 3апОвед № РД-13-41/08.02.2018г. на
Изпълнителния директОр на АГКК следните служители, а именн0:
ОСЗ Сливница
Катя Николаева ДимитрОва - мл. експерт;
Десислава Пламенова Стефанова - гл. специалист;
Направените п0-горе допълнения се Обективират в приложение, неразделна
част от настоящата запОвед.
Наст0ящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-1341/08.02.2018г.,

РД-13-41(1)/03.01.2019г.,

РД-13-41(2)/14.02.2019г.

и

РД-13-

41(3)/18.07.2019г. на Изпълнителния директОр на АГКК.
КОпие от заповедта да се връчи на Оправомощените служители, директОра на
дирекция „Ге0дезия, картОграфия и кадасrьр" - АГКК, директора на дирекция
„ИнфОрмаци0нни технОлОгии и пространствени данни" - АГКК, директОра

а

i/'/I~~~►►~►._

дирекция „Административно-правно и финансово обслужване" - АГКК, д„ ~'~•,.а~■~
Областна дирекция „3емеделие" - Софийска област, началника наi С уба 'і.~

геодезия, картография и кадастьр - Софийска област, началника на ОСЗ Сливница,
за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министьра на
земеделието, храните и горите, за сведение.
Заловедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде
поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и
кадастьр - Софийска област и Областна дирекция „Земеделие" - Софийска област.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на
АГКК.
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