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1. Дефиниране на проблема:
Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) изпълнява правомощията
възложени ѝ със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Закона за геодезията и
картографията (ЗГК), Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК),
дейности по INSPIRE, съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и
дейности, произтичащи от други нормативни актове.
Кадастърът е основа за провеждане на поземлената политика на страната, на
устройствени мероприятия, инвестиционно проектиране и строителство. Кадастърът е
необходим за извършване на реформите в имотната регистрация, чрез преминаване към
поимотно вписване, за гарантиране на правото на собственост и сигурността в
гражданския оборот. Кадастърът е необходима предпоставка и основа за развитие на
многоцелеви кадастър и за създаване на специализирани карти и регистри на подземната
и надземна техническа инфраструктура, за решаването на проблеми при бедствия и
опазване на околната среда.
Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни
е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната.
Всички дейности, изпълнявани от АГКК са изцяло зависими от функционирането
на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и
Кадастрално-административната информационна система (КАИС). В тази връзка от
съществено значение и важност е въвеждането и прилагането на нов ред и организация
на работата на регистрите и информационните системи, гарантиращ сигурност и
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условия за нормалното им функциониране. Необходимо е реализиране на политики на
охрана и превенция, обезпечаващи предотвратяването и пресичането на
противообществени прояви и престъпления в особено чувствителни обекти и зони, в
които се съхранява базата данни с кадастрална информация, засягаща собствеността на
държавата, общините, гражданите и бизнеса. Празнотите в нормативната уредба и
недостатъчното кредитиране на сигурността и предвидимостта на поведението на
участниците в обществените отношения, свързани с разработване и поддържане на
информационните системи, са една от причините, наред със злоупотребата с права и
занижените критерии на подбор на лицата, ангажирани с разработването и поддържането
на тези системи, които водят до непрекъснати обжалвания на процедурите за
надграждане на ИИСКИР и КАИС. Това на свой ред е пречка, както за безпроблемното
функциониране, разработване и внедряване на нови функционалности на
информационните системи, които да отговарят на съвременните изисквания за
киберсигурност, така и за своевременното им привеждане в съответствие с измененията
на нормативната уредба и на нарасналите потребности от данни и електронни услуги от
системата на кадастъра.
1.1.Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
АГКК изпълнява дейностите по създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри в актуално състояние и предоставя кадастрални услуги и
данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на
инфраструктурни обекти, за решаването на проблеми при бедствия, за опазване на
околната среда, за реализиране на сделки с недвижими имоти. Услугите, предоставяни от
АГКК засягат едно от основните права на гражданите и бизнеса – правото на
собственост, тъй като включват данни за граници на недвижимите имоти, за правата на
собственост или на други вещни права върху тях, включително лични данни.
Кадастралните данни и услуги се предоставят на широк кръг потребители – собственици
или носители на други вещни права върху недвижимите имоти, ведомства, общини,
правоспособни лица – геодезисти, нотариуси, държавни и частни съдебни изпълнители,
банки, брокери.
АГКК изпълнява и дейностите произтичащи от:
- „Национална програма за развитие България 2020“, в качеството ѝ на отговорна
институция по изграждане на цялостен кадастър, актуална геодезическа основа,
хармонизирана с директивите на Европейския съюз геоинформационна система“, с други
държавни органи е свързана институция при изпълнението на мерките за развитие на
мрежата от защитени територии и изграждане на ГИС – базирана електронна платформа
„Единна информационна точка“.
- „Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (20142020)“, като е отговорна институция за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ и
създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешноадминистративните процеси, свързани с предоставянето на електронните
административни услуги на АГКК.
Всички дейности, изпълнявани от АГКК са изцяло зависими от функционирането
на ИИСКИР и КАИС.
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Липсата на ред и организация на работа на регистрите и информационните
системи, които да гарантират сигурност и условия за нормалното им функциониране,
непредвидимостта в поведението на участниците в обществените отношения, свързани с
разработване и поддържане на информационните системи, непрекъснатите обжалвания
на процедурите за надграждане на информационните системи с необходимите
функционалности за безпрепятственото им функциониране затрудняват изпълнението на
дейността по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и
на предоставяне на данни и услуги от тях. Това от своя страна води до несигурност в
обществените отношения в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране, гражданския оборот, решаването на проблеми при бедствия, опазване на
околната среда и др.
Дейността по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри,
поддържането им в актуално състояние и предоставянето на кадастрални услуги и данни
е дейност с пряко значение за националната сигурност на страната.
Гореизложеното е основание за определяне на АГКК като стратегически обект,
който е от значение за националната сигурност на Република България, поради което се
предлага включването ѝ в „Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за
националната сигурност".
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново
законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез
въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между
няколко органа и др.).
АГКК е предприела необходимите действия за надграждане на информационните
си системи с необходимите функционалности, които да осигурят тяхното
безпрепятствено функциониране, включително за мигриране на базата данни на КАИС
от СУБД Oracle към СУБД с отворен код PostgresSQL. Открита е процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет „Усъвършенстване на работните процеси за
предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните
системи на кадастъра“, но поради многократни обжалвания на процедурата, както пред
Комисията за защита на конкуренцията, така и по съдебен ред, АГКК е в невъзможност
да приключи процедурата по надграждане на информационните си системи, тъй като
съдебното производство към настоящия момент не е приключило.
Липсата на информационна система с функционалности отговарящи на
съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни
услуги, както и на промените в нормативната уредба създава следните рискове:
- невъзможност информационната система да отговори на допълнителното
натоварване, свързано с увеличения брой потребители, които заявяват и получават
електронни услуги;
- невъзможност информационната система да изпълни нормативните
изисквания, въведени със ЗКИР и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане - Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017
г.), Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и
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кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.), Тарифа № 14 за таксите, които се
събират в системата на МРРБ и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 12.08.1998
г.) и Наредба № РД-02-20-3 от 2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора
и на номера на зоната на ограничение (обн., ДВ, бр. 80 от 2016 г.);
- невъзможност да се изпълняват част от услугите, определени в Наредба
№ РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и
кадастралните регистри;
- невъзможност за отразяване на зоните на ограничения, породени от сервитути
на обекти на техническата инфраструктура и от други поземлени сервитути в
кадастралната карта и кадастралните регистри;
- невъзможност за отразяване на данните за ограничения, породени от
сервитутите в издаваните от АГКК скици;
- блокиране или затрудняване на дейността на ведомства, общини, съдебни
органи, частни и държавни съдебни изпълнители, инвеститори, банки, нотариуси,
брокери, физически и юридически лица, поради невъзможност за предоставяне на
кадастрални услуги или забава в предоставянето им;
- невъзможност или затруднения при предоставяне на справки чрез КАИС;
- невъзможност или затруднения при предоставяне на кадастрални данни на
големи потребители, като МЗХГ, АПИ, арендатори и др.;
- невъзможност за достъп до справки чрез средата за междурегистров обмен
(Regix), създадена в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
Всички тези рискове водят до реалната заплаха от възпрепятстване или
затрудняване АГКК при изпълнението на нормативно установените дейности по
създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и
предоставяне на услуги и данни от тях. Това е предпоставка за несигурност в
обществените отношения в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране, гражданския оборот, решаване на проблеми при бедствия, опазване на
околната среда и др.
Без извършване на съответните промени и включване на АГКК в Списъка на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност,
посочените проблеми не могат да бъдат решени в рамките на съществуващата
нормативна уредба чрез промяна на организацията на работа и/или чрез въвеждане на
нови технологични възможности.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на въздействието.
2. Цели:
(Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?)
Чрез включването на АГКК в Списъка на стратегическите обекти и дейности,
които са от значение за националната сигурност се цели обезпечаване изпълнението на
основната задача на АГКК - създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри
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за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние, осигуряване на
основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране,
изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия,
опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други
дейности.
Ще се осигури непрекъснато предоставяне на актуални данни от кадастралната
карта и кадастралните регистри на собствениците на недвижими имоти, на инвеститори,
на административни и съдебни органи, на организации, предоставящи обществени
услуги, на лица с публични функции, на правоспособни лица по кадастър, за
упражняване правото им на собственост, за реализиране на инвестиционни намерения, за
дейностите в областта на проектирането и строителството, за данъчни нужди, за
изпълнение на техни законови правомощия.
АГКК ще може да изпълнява задълженията си по внедряване на електронното
управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за
автоматизиран междурегистров обмен.
Ще се въведат и прилагат ред и организация на работа на регистрите и
информационните системи, които да гарантират сигурност и условия за нормалното им
функциониране. Ще могат да се реализират политиките по охрана и превенция,
обезпечаващи предотвратяването и пресичането на противообществени прояви и
престъпления в особено чувствителни обекти и зони, в които се съхранява базата данни с
кадастрална информация, засягаща собствеността на държавата, общините, гражданите и
бизнеса.
Ще се осигури непрекъснато и безпроблемно функциониране на информационните
системи на кадастъра, чрез които АГКК изпълнява задълженията си, произтичащи от
нормативни актове, национални програми, стратегии и политики.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
(Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена
област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни
представители, държавни органи, др.).
Пряко заинтересовани страни:
1. Агенцията по геодезия, картография и кадастър – 417 служители;
2. Службите по геодезия, картография и кадастър – 326 служители;
3. Потребителите на административни услуги, предоставяни от кадастралната
карта и кадастралните регистри, включително ведомства и общини – около 950 заявители
на ден или около 28 700 на месец.
4. Варианти на действие:
(Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта "без действие")
1. Вариант „Без действие“.
АГКК ще продължи да осъществява дейността си, без да са осигурени
необходимите условия за безпроблемно изпълнение на дейността ѝ по създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние, по
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предоставянето на кадастрални услуги и данни на потребителите и за изпълнение на
други нормативно установени дейности.
Ще бъде затруднено реализирането на политиките на охрана и превенция,
обезпечаващи предотвратяването и пресичането на противообществени прояви и
престъпления в особено чувствителни обекти и зони, в които се съхранява базата данни с
кадастрална информация, засягаща собствеността на държавата, общините, гражданите и
бизнеса.
Няма да е налице ред и организация на работа на регистрите и информационните
системи, които да гарантират сигурност и условия за нормалното им функциониране.
Дейността ще се изпълнява от АГКК при условията на съществуващите към момента
функционалности на ИИСКИР и КАИС. Информационните системи няма да бъдат
съобразени със съвременните изисквания на ГИС системите за предоставяне на данни и
електронни услуги, няма да бъдат синхронизирани с нормативната уредба. Това ще
затруднява изпълнението на задълженията на АГКК, като:
- ще са налице предпоставки за срив в информационните системи поради
натоварване, причинено от увеличаващия се брой потребители, които заявяват и
получават електронни услуги;
- функционалностите на информационните системи няма да отговарят на
изискванията на нормативната уредба;
- ще се запази съществуващото към момента състояние част от услугите,
определени в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от
кадастралната карта и кадастралните регистри, да не могат да се предоставят на
потребителите;
- зоните на ограничения, породени от сервитути на обекти на техническата
инфраструктура и от други поземлени сервитути няма да могат да се отразяват в
кадастралната карта и кадастралните регистри;
- данните за ограничения, породени от сервитутите няма да могат да се отразяват
в скиците;
- невъзможност или забава в предоставяне на кадастрални услуги на ведомства,
общини, съдебни органи, частни и държавни съдебни изпълнители, инвеститори, банки,
нотариуси, брокери, физически и юридически лица и големи потребители, като МЗХГ,
АПИ, арендатори и др.;
- невъзможност или затруднения при предоставяне на справки чрез КАИС;
- невъзможност за достъп до справки чрез средата за междурегистров обмен
(Regix).
2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за
допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност“.
Ще бъде гарантирано безпроблемното изпълнение на дейността на АГКК по
създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на цялата
страна и поддържането им в актуално състояние и предоставяне на услуги от тях, по
осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното
проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при
бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и
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други дейности.
Ще се реализират политиките по охрана и превенция, обезпечаващи
предотвратяването и пресичането на противообществени прояви и престъпления в
особено чувствителни обекти и зони, в които се съхранява базата данни с кадастрална
информация, засягаща собствеността на държавата, общините, гражданите и бизнеса.
Информационните
системи
ще
бъдат
надградени
с
необходимите
функционалности, отговарящи на съвременните изисквания на ГИС системите за
предоставяне на данни и електронни услуги, както и на промените в нормативната
уредба. Ще се осигури непрекъснатото им и безпроблемно функциониране. Това ще
обезпечи изпълнението на правомощията на АГКК възложени ѝ със ЗКИР, ЗГК, ЗУЧК,
ЗДПД, други нормативни актове, национални програми, стратегии и политики.
Ще се осигури непрекъснато предоставяне на актуални данни от кадастралната
карта и кадастралните регистри на собствениците на недвижими имоти, на инвеститори,
на административни и съдебни органи, на организации, предоставящи обществени
услуги, на лица с публични функции, на правоспособни лица по кадастър, за
упражняване правото им на собственост, за реализиране на инвестиционни намерения, за
дейностите в областта на проектирането и строителството, за данъчни нужди, за
изпълнение на техни законови правомощия.
АГКК ще може да изпълнява задълженията си по внедряване на електронното
управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за
автоматизиран междурегистров обмен.
5. Негативни въздействия:
(Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за
всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за
идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат
второстепенни и кои да са значителни)
1. Вариант „Без действие“.
АГКК ще продължи да осъществява дейността си, без да са осигурени
необходимите условия за безпроблемно изпълнение на дейността ѝ по създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние,
по предоставянето на кадастрални услуги и данни на потребителите и за изпълнение на
други нормативно установени дейности. Дейността ще се изпълнява от АГКК при
условията на съществуващите към момента функционалности на ИИСКИР и КАИС,
което ще затрудни работата на:
- служителите на АГКК, които приемат заявления и предоставят услуги на
заявителите – приблизително 95 служители.
- служителите, които разглеждат проектите за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри и ги актуализират – приблизително 110 служители.
Служителите изпълняват задълженията си, чрез ИИСКИР и КАИС. Недобре
работеща информационна система, без необходимите функционалности, заплашена от
непрекъснати сривове, води до забава в изпълнението на задълженията на служителите.
Негативно въздействие ще има и върху потребителите на административни услуги,
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предоставяни от кадастралната карта и кадастралните регистри – около 950 заявители на
ден или около 28 700 на месец. Поради липса на необходимите функционалности на
информационните системи няма да могат да получават част от предвидените в
нормативната уредба услуги като: скици и справки от кадастралната карта и
кадастралните регистри, съдържащи данни за зони на ограничения, породени от
сервитути, справки и извлечения, съдържащи данни от специализирани карти, справки и
извлечения за граници на административно-териториални единици, справки и
извлечения от информационно-административната карта, извлечения от кадастралната
карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти към минал момент и др.
Невъзможността ИИСКИР и КАИС да отговорят на съвременните изисквания на
ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги ще доведе до
затруднения при заявяване и получаване на електронни услуги, поради допълнителното
натоварване на системите, породено от непрекъснато увеличаващия се брой
потребители. Към момента потребителите на електронни услуги са 450 средномесечно.
С очакваното до края на март 2020 г. пълно покритие на страната с кадастрална карта се
очаква увеличение и на броя на потребителите с 20% до 560 средномесечно.
2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за
допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност“.
Не се очакват негативни въздействия.
6. Положителни въздействия:
(Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни
потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните
заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на
действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели)
1. Вариант „Без действие“.
Не се очакват положителни въздействия при неприемане на проект на
Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности,
които са от значение за националната сигурност.
2. Вариант „Приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за
допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност“.
С приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на
Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност се
очаква положително въздействие върху:
- служителите на АГКК, които приемат заявления и предоставят услуги на
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заявителите – приблизително 95 служители.
- служителите, които разглеждат проектите за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри и ги актуализират – приблизително 110 служители.
Служителите изпълняват задълженията си чрез ИИСКИР и КАИС.
Информационна система, съобразена със съвременните изисквания на ГИС системите за
предоставяне на данни и електронни услуги, която не е заплашена от непрекъснати
сривове, с функционалности, отговарящи на нормативната уредба ще доведе до бързина
в изпълнението на задълженията на служителите.
- потребителите на административни услуги, предоставяни от кадастралната карта
и кадастралните регистри – около 950 заявители на ден или около 28 700 на месец.
Наличието на функционалности на ИИСКИР и КАИС, които са съобразени със
съвременните изисквания на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни
услуги, и които не са заплашени от непрекъснати сривове, отговарящи на нормативната
уредба ще доведат до възможността потребителите да получават следните услуги: скици
и справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, съдържащи данни за зони на
ограничения породени от сервитути, справки и извлечения, съдържащи данни от
специализирани карти, справки и извлечения за граници на административнотериториални единици, справки и извлечения от информационно-административната
карта, извлечения от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти към минал момент и др.
Ще се улесни и подобри заявяването и получаването на електронни услуги,
въпреки очакваното допълнителното натоварване на системите, породено от
непрекъснато увеличаващия се брой потребители, в резултат на увеличеното покритие на
страната с кадастрални карти.
Ще се реализират политиките по охрана и превенция, обезпечаващи
предотвратяването и пресичането на противообществени прояви и престъпления в
особено чувствителни обекти и зони, в които се съхранява базата данни с кадастрална
информация, засягаща собствеността на държавата, общините, гражданите и бизнеса.
7. Потенциални рискове:
(Посочете възможните рискове от приемането
включително възникване на съдебни спорове)

на

нормативната

промяна,

Не се очакват потенциални рискове от приемането на проект на Постановление на
Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от
2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за
националната сигурност.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
xх Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими
и услуги?
Не се създават нови регулаторни режими. Няма да бъдат засегнати изпълними към
момента административни услуги.
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9. Създават ли се нови регистри?
(Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те
Не се създават нови регистри.
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
Х
Не
12. Обществени консултации:
(Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за
нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и
видовете консултационни процедури.)
В съответствие с чл. 26, ал. 4, изр. първо от Закона за нормативните актове,
проектът на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление №
181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и
дейности, които са от значение за националната сигурност ще бъде публикуван за срок
от 30 дни, на интернет страницата на Министерството на регионалното развитите и
благоустройството, на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и на Портала за обществени консултации.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския
съюз?
Да
Не
(Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Х

Име и длъжност:
Боян Терзиев – директор на дирекция „Административно-правно и финансово
обслужване“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Дата: ………. 2019 г.
Подпис:
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