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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 № РНД 21-ДИ05-734/02.09.2021 г. на кмета на район
„Надежда" - Столична община, (наш рег. № 09-3(105)/02.09.2021 г.)
И3МЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

3аповед № РД-13-224/ 11.12.2019 г., изменена със 3апОвед № РД-13-224(1)/
27.05.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията п0 геодезия, картОграфия и
кадасrьр (АГКК), както следва:
§ 1. В т. 1, се правят следните изменения и дОпълнения:
1. Думите „София Валериева ЛОзанова - старши експерт ОС" се заличават;
2. ТОчка 1 се дОпълва със Следните две лица:
•

Цветан Николаев Вълчинов - главен експерт „Кадастър и регулация";

•

Габриела Валентинова Велинова -

старши специапист „Кадасrьр и

регулация".
§ 2. да се прекрати досrьпът на София Валериева ЛозанОва д0 Кадастралноадминистративната инфОрмаци0нна система на АГКК (КАИС).
§ З. да се осигури дОсrьп с необхОдимите права на Цветан Николаев ВълчинОв и
Габриела Валентинова Велинова д0 КАИС.
3аповедта да се Сведе до знаниет0 на пОСочените п0-горе лица, на кмета на район
„Надежда" - Столична община, на началника на СГКК - СОфия, на директОра на дирекция
„Административно-правно и финансОво обслужване" към АГКК, на директОра на дирекция
„Информационни технологии и пространствени данни" към АГКК и на служителя п0
сигурносrга на информацията към АГКК, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде пОставена
на видно мяст0 в сградите на: СГКК - СОфия и Район „Надежда" - Столична община.
КонтрОла п0 изпълнениет0 на заповедта възлагам на началника на СГКК - СОфия.
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