
/аГЕНUИЯ ПО ГЕО_7Е3ИЯ, 

кИnтогріФИя и кИ~Истър 

ЗАПОВЕД 

СоФия 1618, кВ. ПАвпОВО, vn. М,сипл N¢1 
ТЕп.: 02/818 83 83, Фаь:С: 021955 53 33 
ACAD@CADASTRE.BG • WWW.CADASTRE.BG 

і -( -t i 7 0. /0  2020 г. 

На ОснОвание чл. 55, ал. 9 От Закона за кадасrьра и имОтния регистьр, 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 рег. № П-И-323-(1) от 17.09.2020 г. на кмета на 

Община БОжурище, Област СОфийска (наш № 09-2(192) От 21.09.2020 г.) 

НАРЕЖДАМ: 

1. ОправОмощавам следните служители на Община БОжурище, Област 

СОфийска: 

Славка Ліобенова Паііделова — Мл. експерт в Отдел „Устройств0 на 

територията, стр0ителств0 и инвестиции` ; 

Евгения Христова Станоевека — Ст. специалист в Отдел „Устройств0 на 

теритОрията, строителств0 и инвестиции` ; 

к0ит0 да извършват дейнОстите посОчени в чл. 1 От СпОразумение № l -4~

t   2020 г., склFочено между Агенция п0 ге0дезия, картография и кадасrьр (АГКК) 

и Община БОжурище, Област СОфийска, на теритОрията на Община БОжурище — 

урбанизирана и неурбанизирана, за к0ят0 има ОдОбрени кадастрална карта и 

кадастрални регистри. 

2. На лицата п0 т. 1 да се Осигури дОсrьп с не0бхОдимите права до 

административната инфОрмаци0нна система на кадасrьра и да се предОстави печат на 

Служба п0 ге0дезия, картография и кадасrьр (СГКК) — СОфийска Област. 

ЗапОведта да се сведе д0 знаниет0 на пОсОчените п0-гОре лица, на кмета на 

Община БОжурище, на началника на СГКК — СОфийска Област, на директОра на 

дирекция „Административн0-правн0 и финансово Обслужване" — АГКК, на директОра 

на дирекция „ИнфОрмаци0нни 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 - Софийска област и 06 . .~., •ище. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на нач 

Софийска област. 

ИЗПЪЛИИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
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