
З А П О В Е Д 

X №  РД -2 1 -1 0 (1 )/0 6 .0 1 .2 0 2 2 г.

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

Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и във 

връзка с подобряване административното обслужване, 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Параграф единствен: В Приложение към Заповед РД-13-51/09.02.2018 г. на 

изпълнителния директор на АГКК се правят следните изменения: 

1. Длъжността на оправомощения служител Цветелина Христова Граматикова-

Георгиева се променя от „ст. специалист“ на „началник“; 

2. Общинската служба по земеделие, чийто служител е горепосоченото лице, се

променя от „ОСЗ Съединение“ на „ОСЗ Раковски“. 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед №РД-13-51/09.02.2018 

г., изм. и доп. със Заповеди №№РД-13-51(1)/20.09.2018 г., РД-13-51(2)/28.01.2020 г., РД-13-

51(3)/22.06.2020 г., РД-13-51(4)/12.11.2020 г. и РД-21-10/17.12.2021 г., всички на 

изпълнителния директор на АГКК. 

Копие от заповедта да се връчи на посочения оправомощен служител, на директора 

на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – АГКК, на директора на 

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

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, на началника на Служба по геодезия, 

картография и кадастър – Пловдив, за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се 

изпрати и на министъра 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 кадастър – Пловдив и 

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на АГКК. 

6.1.2022 г.

X
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Violeta Borislavova Koritarova-Kasabova


