
 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

23.3.2022 г.

X № РД-21-4(4)/23.03.2022г.

Signed by: Mihaela Marinova Velichkova  

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 с цел подобряване на административното обслужване,  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

Допълвам Приложение към Заповед № РД-13-40/08.02.2018г. на 

изпълнителния директор на АГКК, със следния служител, а именно: 

 Десислава Борисова Ралкова – старши експерт ОСЗ – Струмяни. 

Заличавам от Приложение към Заповед №РД-13-40/08.02.2018г. на 

изпълнителния директор на АГКК следния служител, а именно: 

 Десислава Борисова Радкова – старши експерт ОСЗ – Симитли. 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № РД-13-

40/08.02.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди № № РД-13-40(1)/28.06.2018 г., 

РД-13-40 (2)/16.08.2018 г., РД-13-40(3)/29.10.2019 г., РД-13-40(4)/29.10.2019 г., РД-

13-40 (5)/13.02.2020 г., РД-13-40(6)/07.07.2020 г., РД-13-40(7)/11.11.2020 г. и РД-21-4/ 

21.09.2021 г., РД-21-4-(1)/18.02.2022 г., РД-21-4(2)/09.03.2022 г. и РД-21-

4(3)/18.03.2022 г на изпълнителния директор на АГКК. 

Копие от заповедта да се връчи на оправомощеният служител, на  директора 

на дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ към АГКК, на 

директора на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ към 

АГКК, на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, на началника 



на СГКК – Благоевград за сведение и изпълнение. Копие от заповедта да се изпрати 

на министъра на земеделието. 

Заповедта да се публикува на официалната страница на АГКК и да бъде 

поставена на видно място в сградите на: СГКК – Благоевград и Областна дирекция 

„Земеделие“ – Благоевград. 

 Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на 

АГКК. 

 

 

 

 

23.3.2022 г.

X
ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Signed by: Vesela Koseva Todorova  

Съгл. Заповед №РД-02-17-738/14.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


