
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д
№ РД – 15 – 15

гр. Шумен, 28.01.2016 г.

Съгласно писмо с  изх.  №  06.27-3/22.01.2016  г. от  Главния  секретар  на
Министерски  съвет,  в  бюджета  за  2016   г.  са  осигурени  средства  за  възлагане
изработването на планове на новообразувани имоти на територията на област Шумен в
размер 134 530 лв. Във връзка с предходното, на основание чл. 7, ал. 2 от Устройствения
правилник на областните администрации и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ

І. Да се сформира междуведомствена  работна група със следния състав:

1.  инж.  Анна  Миланова  –  Директор  на  Дирекция  „АКРРДС”
в Областна администрация, гр. Шумен;

2. инж.  Пенка  Василева  –  Главен  експерт  в  Дирекция  „АКРРДС“
на Областна администрация, гр. Шумен;

3. инж. Йовко Йовчев – Началник на Служба по геодезия,  картография и
кадастър, гр. Шумен;

4. инж.  Светлозар  Василев  –  Главен  експерт  в  Служба  по  геодезия,
картография и кадастър, гр. Шумен;

5. Борислав  Бойчев  –  Старши  специалист  в  Дирекция   „ТСУ“
на Община Шумен.

ІІ.  Работната  група  да  обсъди и изготви писмено предложение  за  местности  на
територията на област Шумен,  за които през 2016 г. да бъдат предприети дейности по
възлагане  проектирането  на  помощни  планове  и  планове  на  новообразувани  имоти.
С оглед на предвидената за целта сума, разходите за изработване на тези планове следва
да бъдат в размер до 134 530 лв. 

ІІІ.  Работната  група  да  се  събере  на  29.01.2016  г.  (петък)  от  10:00  часа,
в сградата на СГКК – гр. Шумен, адрес: ул. „Съединение“ № 107, ет. 5.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на междуведомствената
работна група за сведение и изпълнение.

ДОНКА ИВАНОВА (п) съгл. ЗЗЛД
Областен управител
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