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На основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадасrьра и имотния регисrьр (ЗКИР) 

(обн. ДВ., бр. 57 от 2016 г., посл. доп. ДВ., бр. 103 от 2017 г.) 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.) 

(обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88 от 2017 г.), във връзка с чл. 55, ал. 7 

от ЗКИР и чл.27 от Наредба № РД-02-20-4 и чл. 4, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от цстройствения 

правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадасгьр /АГКК/, приет с ПМС 

№ 242 от 17.9.2016 год., обн. в ДВ бр. 76 от 30.09.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 39 от 

11.05.2018 г., и във връзка с подобряване административното обслужване, 

НАРЕЖДАМ: 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. на 

Изпълнителния директор на АГКК със следния служител, а именно: 

Офис Твърдица - ОСЗ Сливен: 

• Господинка Митева Стойкова - главен специалист 

Заличавам от Приложение към Заповед № РД-13-71(3)/23.04.2019г. на 

Изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно: 

• Стоянка Павлова Илиева - главен специалист 

Направените по-горе измемения се обективират в приложение, неразделна 

част от настоящата заповед. 

Всички останали точки от Заповед № РД-13-71/23.02.2018г. остават 

непроменени. 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № № РД-13- 

71/23.02.2018г. и РД-13-71(1)/07.12.2018г. РД-13-71(2)/04.02.2019г. РД-13- 

71(3)/23.04.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК. 

Копие от заповедта да се връчи на оправомощените служитеzи, директора на 

дирекция „Геодезия, картография и кадасrьр" - АГКК, директора на дирекция 

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

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



Областна дирекция „Земеделие" - Сливен, началника на Служба по геодезия, 

картография и кадастьр - Сливен, началниците на ОСЗ Сливен, за сведение и 

изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати и на министьра на земеделието, 

храните и горите, за сведение. 

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

поставена на видно място в сградите на: Служба по геодезия, картография и 

кадасгьр - Сливен и Областна дирекция „Земеделие" - Сливен. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на 

Агенция по геодезия, картография и кадасrьр. 

Приложение: Съгласно текста. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕИ ДИРЕКТОР: 

ИИЖ. ВИОЛЕ

л'+~'° 



Приложение кьм 3аповед № РД-13-71 /23.02.2018 г., допълнена сьс Заповед № РД-13-71(1) / 07.12.2018 г. и 

Заповед № РД-13-71(2) / 04.02.2019 г., № РД-13-71(3) / 04.02.2019 г., допълнена и изменена с Заповед № РД-13-71(4) / 2021 г 

Общинска 
служба п0 
земеделие 

Три имена на служител Длъжи0ст Служебен адрес 

ОСЗ Котел Айше Нуриева Селимова- 
Келешева 

Главен експерт 
гр. Котел 8970, 
Ул , Проф. Павлов" № 30; 
тел. 0453/42482; 
e-mai1: oszg_kotel@mail.bg 

Кристина Стойчева Йванова Старши експерт 

Таня Стефанова Сивкова Старши експерт 

Маргарит Цонев Мавродиев Старши експерт 

Георги Костов Гривов Старши експерт 
Полина Димитрова 
Бояджиева 

Началник ОСЗ 

ОСЗ Нова Загора Денка Добринова Вълкова Старши експерт гр. Нова Загора 8900, 
Ул. „Петко Енев" № 52, етаж 1; 
тел. 0457/62136; 
e-mai1: oszg-novazagora@mbox.contact.bg 

Павлина Стефанова Начкова Главен специалист 

Мариян Димов Тончев Главен експерт 

Евгени Василев Йорданов Старши експерт 
Офис Твърдица - 
ОСЗ Сливен 

Светлана Неделчева Колева- 
Азманова 
Господинка Митева Стайкова 

Старши експерт 

Главен специалист 

гр. Твърдица 8890, пл. „Свобода" № 2; 
тел. 0454/44046; e-mai1: osz_tvLabv.bg 


