
 

 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

Мини стер ст во  н а  з ем ед ели ет о ,  х р анит е  и  го рит е  

О б ласт на  ди р екция  „З ем ед ели е“  –  гр . П аз ардж ик  

 

Изх. № …………../ …………… 2020 г.    

 

 

            ДО 

КМЕТА НА ОБЩИНА 

  БЕЛОВО 

  

Относно:Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски 

земи  в землищата на община Белово, за стопанската 2020 -2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО   КМЕТ, 

На основание чл.37 в,  ал. 5 от ЗСПЗЗ, приложено, Ви изпращаме: 

- Заповед №РД-04-859/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 

2020-2021 г., в землището на град Белово. 

- Заповед №РД-04-858/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с.Дъбравите. 

- Заповед №РД-04-857/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с.Сестримо. 

- Заповед №РД-04-856/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с.Аканджиево. 

- Заповед №РД-04-855/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с. Габровица. 

    - Заповед №РД-04-854/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с. Мененкьово. 

    - Заповед №РД-04-853/30.09.2020 г. на Директора на Областна Дирекция 

,,Земеделие“ гр.Пазарджик в едно с приложенията към нея .Със Заповедта   са 

одобрени масивите за ползване по реда на чл.37 в, от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020 

-2021 г., в землището на с. Момина Клисура. 

  Предвид разпоредбите на чл.37в, ал.5, от ЗСПЗЗ е необходимо да обявите 

заповедите в едно с приложенията  на сайта на Община Белово и в сградите 

на съответните кметства. 



 

 
С уважение, 

 
Светла Петкова (Директор) 

08.10.2020г. 16:48ч. 

ОДЗ-Пазарджик 

 

 

Електронният подпис се намира в отделен файл с название signature.txt.p7s 


